
 

   

 

   

    
 

 

  

  

    

 

   

    

 : " Bosch  למדיחי כלים מתוצרת רכישת   "3 שנות אחריות" תנאי
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B/5/H/ BOSCH 
לחייםטכנולוגיה

B S H H O M E A P P L I A N C E S L T D . 

BSH Home Appliances Ltd., PO 12817, Herzlia 4685210, Israel 

 3 תשיכר יאנת ףיסעב ותדרכהג "ילשמח וצרמ" שכוהר חוקלל שרפאל ודוענ זה םכסבה םיניומצה תוירחא תונש

 תויחראה" ן:להל) שהיכרה עדוממ תחא נהש שךלמ רוצלמ תקנועמה תוירחאל ףסונב שוכרל ן,ללה ()2

 אתה תויאחרה תפוקת לכ שסך ךכ "(,תפוסהנ תוירחאה":ןללה) תופסונ םייתנש ךשלמ תויאחר "(,תיקורמה

 הייגיס לע נהושאהר נהשב תויחראה יאנתל הזה אתה תפסונה תויאחר)ה רצוהמ תשיכר תמע םינש 3-ל

 ללוכ 199₪ של ורהתמב תאז לכו ("מבע םייתיב םירישכמ יץ'יאס.אי.ב לש תויחראה תודתע יאנתל וףפכוב

 .ןללה יםורטפמים האנתל ףופכוב "ממע

 יץ'יאס.אי.ב ייד לע קוושו אוביש "Bosch" תרצותמ םילכ חידמל נהווכה –"ימלשחרצומ" זה םכסה ןיינלע

 BSH"(." ן:להל) "מם בעייתיב יםרישכמ

(,2) יףסעבםירטופהמ םירוצממה  תרוי וא אחד תא שכר שרא יפוס חוקל לכ

 :םיאהב

 םירצטבהמ םיאנתב ומדעו ל"נה

 .יתחפשו מאיתיב י,שיאויקרעששוימשל וצרמת האשכרש בדלי בפרט ןכצר וניה וחקלה .א

 תורישה תרבח םמטע יגצנל (לילע תהדרכהג) פהוקתל פהקת להקב וא קהסע תינובשח יגיצ חוקלה .ב

 אל וח,קלה י"ע צגות אשר להקב קה/סע תינובשח דרהעב "(."CSB ן:ללה) "מבע לשמחירוצמיס.באי.ס

 .הטבהש הומילמ תביוחמ BSH יהתה

 ףופכב שהעת תפסונה תוירחאה תשיכר (."מעמ ללוכ) 199 ₪ לש סך טבההה רובע-CSB ל םלשי חוקלה .ג

 .וצרמת השיכר ועדמם מוי-30 ר מחואי אלו רצוהמ תנקתלה

 תקדמומ הודעה תה.דע לוקיש י"פע קהיספהל וא קצרהל הטבה,ה תפוקת תא יךראלה תיאשר BSH .א

 .נטנטריאר התאוב תופתתשת המויונחתב בכבתועודהתוצעאמר בויבלצ ימסרתהימאתמ

 לבד.ב חוקלה לע נהיה תפסונה תוירחאה תשיכר שוימלמ תויאחרה .ב

 .חוקלב ןיפיקו בעא ןישרי, במתויולתת הוביסת מואכזש הומיי מא

BSH ןיגב ישהלכ תוירחאב אשית אל 

 וא תפסונה תוירחאה תשיכר בקע אחר םדא לכ וא ת,וחוקלה ןמ ילמ םגרייש קזנ לכל תיאאחר נהיא BSH.ג

 .קוח י"פע יהלע תלוטת המויחראל רעבת מאזו רצוש במומישאה מוצתכ ואו/ תפסונשה היכהרק מלחכ

 תא ושכיר ןהב תויונחב תוחוקלל ונתניש םיתוירשה תוכיא ואו/ יבלט רהקמ םושב תיאאחר נהיא BSH.ד

 BSH. לש יםרוצהמ

B S H H O M E A P P L I A N C E S G R O U P 

Postal address: BSH Home Appliances Ltd., PO 12817, Herzlia 4685210, Israel 

Address for visitors: 25 Maskit St., Herzlia 4685210, Israel 

Telephone: +972-9-9730000; Fax: +972-9-9730060; www.bsh-group.com 

Registered Office: Herzlia; Registration Number: 513102178 (Israel) 

www.bsh-group.com
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