
 

  

 

   

    
 

 

  

  

    
  

 

   

    

 

       

  

       

            

             

          

    

  

            

   

 

    

     

    

  

               

             

 

          

     

  

            

 

             

 

               

     

            

 

 

B/5/H/ SIEMENS 
 .he future moving inז

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 

 :פתוסנה ותיחראה )1(

 תשיכר יאנת

 3" שתיכריאתנ

3 

 : Siemens צרתותמהיסכב ישיבימו סהיכב ותונכמ ים,יונם בירונלת "תויחרא ותשנ

 ,ןללה (2) יףסעו בתרגדהכ"ילמשחרצו"מ שכוהר וחקללרשפאלועדונ זה םכסבה םיניומצת הויחראתונש

 ךשלמ תוירחא "(,תירוקמה ותיראחה" ן:ללה) שהיכרה עדוממ תחא נהשךשלמ וצרמלתקנועמהתוירחאל סףונבשוכלר

 רצוהמ תשיכר תמע םינש 3-לאתה תויחראהתפוקתלכ שסך כך "(,תפוסנה ותיחראה" ן:להל) תופסונ םייתנש

 'ץייאס.אי.ב לש תויאחרה תדועת יאנתל וףפכבו יהיגיס לע נהושאהר נהשב תויאחרה יאנתל ההז אתה תפסונה תויאחר)ה

 .ןלהל םיורטפמים האנתל וףפכוב מ"מע ללוכ 199 ₪ לש רהומתת באז לכו ("מבע םייתיב יםרישכמ

 "ילמשר חצומ")2(

 ואוביש "Siemens" תצרותמ סהיבכ ישיבימו סהיבכ תונוכמ ,םייונב םירונתל נהווכה –"ימלשח צרומ" זה םכסה ןיינלע

 "BSH"(.  ן:ללה) "מעים ביתיים ברישכיץ' מיאס.אי.י ביד לעוקוושו

 :פתוסות הניראחה את שולרכ יםאהזכ )3(

 2) יףעסים בטורפם המיוצרמתר מהויוא אחד תאשכררשא וחקללכ

 .יתחפשו מאיתיב י,שיאויקרעששומישל וצרמת האשכרש בדלבירטפןכרו צניה וחקלה .א

 תובם בהטיפתתשהמ םיקוושת הממישבר ןויעל .הף בהטבתתשהמ קוושצר ממות המא שכר חוקלה .ב

 :םיאהב םיצטברם המיאנתב ומדוע ל"נ( ה

: 

https://www.siemens-home.bsh-group.com/il/tdl 

 יוצרמי.בסאי.סתורישהתרחב םמטע יגצנל(לילע תהדרכהג)הפוקתל פהתק להקב וא קהסעתינושבח יגציחוקלה .ג

 "ן:ללה) "מבע לשמח

 .ההטבה

)"CSB. יהתה אל וח,קלהי"ע וצגת אשר להבק קה/סעתינושבח דרבהע BSH שויממל תביוחמ 

 תנקתהל וףפכב שהעת תפסונה תויאחרה תשיכר (."ממע ללוכ) 199 ₪ לש סך טבההה ורעב-CSB ל םלשי חוקלה .ד

 ר.צות המשיכר ועדמם מוי-30 וחר מאי אלו וצרהמ

4( 

 .א

 ותונש(

BSH הימאתמ תמוקדמ הודעה תה.עד לוקיש י"פע קהיספלה וא קצרהל ההטבה, תפוקת תא יךראלה תיאשר 

 .נטנטריאה תראת בודעוהתועמצאר בויבצלרסימת

 לבד.ב חוקלה לע הניה תפסונה תוירחאה תשיכר שומימל תויאחרה .ב

 .חוקלב ןיפיקבע וא ןישריבמ ת,ויולתת הוביסמ תואכזה

BSH שויממ יא ןיגב ישהלכ תוירחאב אשית אל 

 קלחכ וא תפסונה תויחראה תשיכר קבע אחר םאד לכ וא ,תוחוקלה ןמ ילמ םגרייש קזנ לכל תיאאחר נהיא BSH.ג

 .קוח י"פע יהלת עלטוהמ תויחראל ת מעבראזו וצרמש בוימשמ אהוצתכ ואו/ תפסונשה היכמהר

 BSH.ד

.BSH 

 לש םיצרוהמ תא ושכיר ןהב תויונחב תוחוקלל ונתניש םיתוירשה תוכיא ואו/ יבלט רהקמ םושב תיאאחר נהיא

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) 

https://www.siemens-home.bsh-group.com/il/tdl
www.bsh-group.com
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