
 ליולדות צעדים ראשונים הטבהתקנון 

 הגדרות .1

 למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

תציע "( העוסקת בשיווק מתקנים לטיהור מים, החברהבע"מ )להלן: " שטראוס מיםחברת  " המבצע"עורכת 
 בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה. הטבה

 4אחד מברי המים תמימהחברה ירכשו אשר  ,בלבד ראשוניםליולדות צעדים הטבה  רשאים להשתתף" "
 כמפורט בתקנון זה. ,בתנאים

  www.tami4.co.il "אתר החברה"

 ההטבה תקופת .2

 ..30.6.102-.2.4.102 ן התאריכיםההטבה תיהיה תקפה בי 1.2

בכל עת, אף לפני תאריך הסיום הקבוע לעיל, או להאריך  ההטבההחברה תהיה רשאית להפסיק את  1.1
 לתקופה נוספת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. ההטבהאת 

 :תנאים .3

 

בר מים באחד מהמסלולים המפורטים להלן, יוכל  ההטבהירכוש בתקופת  רשאי להשתתף אשר 1.3
 ליהנות מהמחיר המפורט להן .
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 ההטבות:  להלן פירוט 1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

מסלול הכל כלול 
 לשנה

לפני מחיר 
כולל  הטבה

 מ"מע

 הטבהמחיר 
 מ"כולל מע

 המחיר כולל

 4בר מים תמי
Family  במסלול

  הכול כלול לשנה 

1,266 ₪  ₪164 X 21 
תשלומים = 

2,66. ₪  

 .הובלה והתקנה .2 .4

 .שנההזמנת טכנאי ללא עלות ל. 1 .5

 . שנהל יצרן שירות ואחריות. 3 .6

 .UV  נורת-ו מטהרי מים 1 סה"כ. 4

המסופקים  UVונורת מטהר מים כולל )

 בתוך בר המים(

 

 4בר מים תמי
Primo  במסלול

 הכול כלול לשנה

1,010 ₪  ₪2.6 X 21 
= תשלומים

1,131 ₪  
 

 .הובלה והתקנה .2 .7

 .שנהלהזמנת טכנאי ללא עלות . 1 .8

 .שנהליצרן שירות ואחריות . 3 .9

 UV . נורת-ו מטהרי מים 1 סה"כ. 4

המסופקים  UVונורת מטהר מים כולל )

 בתוך בר המים(

 
 

 4בר מים תמי
Bubble PLUD 

במסלול הכול כלול 
 לשנה

3,564 ₪  ₪ 176X21 
תשלומים= 

3,348 
 ₪  

 

 .הובלה והתקנה .2 .11

 .שנההזמנת טכנאי ללא עלות ל. 1 .11

 .שנהל יצרן ואחריותשירות . 3 .12

 UV . נורת-ו  מטהרי מים  1 סה"כ .4

המסופקים  UVונורת מטהר מים כולל )

 בתוך בר המים(

 .חד פעמיים CO2מכלי הגזה  4 .0

 

  4בר מים תמי
Primo connect 

במסלול הכול כלול 
 לשנה

1,664 ₪  ₪ 26.X21 
תשלומים= 

1,376 
 ₪  

 

 .הובלה והתקנה. 2 .13

 .שנההזמנת טכנאי ללא עלות ל. 1 .14

 . שנהליצרן שירות ואחריות . 3 .15

 .UV  נורת-ו מטהרי מים 1 סה"כ. 4

המסופקים  UVונורת מטהר מים כולל )

 בתוך בר המים(

16.  
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מסלול הכל כלול 
 לשנתיים

לפני מחיר 
כולל  הטבה

 מ"מע

 הטבהמחיר 
 מ"כולל מע

 המחיר כולל

 4בר מים תמי
Family  במסלול

  שנים  3הכול כלול ל

1,.31 ₪  ₪221 X 14 
= תשלומים 

2,688 ₪  

 .הובלה והתקנה .2

 .שנים 1-הזמנת טכנאי ללא עלות ל. 1

  .שנים 1-שירות ואחריות ל. 3

עד  UV ונורתמטהר מים משלוח . 4

 .הבית

 .UV  נורות 1-ו  מטהרי מים  4 סה"כ. 0

המסופקים  UVונורת מטהר מים  כולל)

 בתוך בר המים(

 

 4בר מים תמי
Primo  במסלול

  שנים  3הכול כלול ל

3,126 ₪  ₪213 X 14 
= תשלומים

1,601 ₪  
 

 .הובלה והתקנה .2

 .שנים 1-הזמנת טכנאי ללא עלות ל. 1

 . שנים 1-שירות ואחריות ל. 3

עד  UV ונורת מטהר מים  משלוח . 4

 .הבית

 UV . נורות 1-ו  מטהרי מים  4 סה"כ. 0

המסופקים  UVונורת מטהר מים כולל )

 בתוך בר המים(

 
 

 4בר מים תמי
Bubble PLUD 

במסלול הכול כלול 
  שנים  3ל

4,14. ₪  ₪ X168 14 
תשלומים= 

4,031 ₪  
 

 .הובלה והתקנה .2

הזמנת טכנאי ללא עלות  .1
  .שנתייםל

 .שנתייםשירות ואחריות ל .3

עד  UV ונורתמטהר מים משלוח  .4

  .הבית

  1-ו   מטהרי מים  4סה"כ  .0
 UV .נורות

 UVונורת  מטהרי מיםכולל )

 המסופקים בתוך בר המים(

 .חד פעמיים CO2מכלי הגזה  4  .6

 

  4בר מים תמי
Primo connect 

במסלול הכול כלול 
 שנים 3ל

3,360 ₪  ₪ X129 14 
תשלומים= 

3,096 ₪  
 

 .הובלה והתקנה

 .שנים 1-הזמנת טכנאי ללא עלות ל. 1

 . שנים 1-שירות ואחריות ל. 3

עד  UV ונורת מטהר מים  משלוח . 4

 .הבית

 UV . נורות 1-ו  מטהרי מים  4 סה"כ. 0

המסופקים  UVונורת מטהר מים כולל )

 בתוך בר המים(
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 1מסלול הכל כלול ל
 שנים

לפני מחיר 
כולל  הטבה

 מ"מע

 הטבהמחיר 
 מ"כולל מע

 המחיר כולל

 4בר מים תמי
Family  במסלול

  שנים  1הכול כלול ל

3,461 ₪  
 

91 ₪ X 36 
 תשלומים

=3,276 ₪  

 .הובלה והתקנה .2

 .שנים 3-הזמנת טכנאי ללא עלות ל. 1

  .שנים 3-שירות ואחריות ל. 3

עד  UV ונורת   מטהר מים משלוח . 4

 .הבית

  נורות 3-ו   מטהרי מים  6 סה"כ. 0
.UV 

המסופקים  UVונורת  מטהר מים כולל)

 בתוך בר המים(

 

 

 4בר מים תמי
Primo  במסלול

  שנים  1ל כלול לוהכ

3,660 ₪  
 

203 ₪ X 36 
 = תשלומים

3,70.₪  
 

 .הובלה והתקנה .2

 .שנים 3-הזמנת טכנאי ללא עלות ל. 1

 .שנים 3-שירות ואחריות ל . 3

עד  UV ונורת   מטהר מים משלוח . 4

 .הבית

 UV  נורות 3-ו מטהרי מים  6 סה"כ. 0

המסופקים  UVונורת  מטהר מיםכולל )

 בתוך בר המים(

 
 

 4בר מים תמי
Bubble PLUD 

במסלול הכול כלול 
  שנים  1ל

5,004 ₪  
 

230 ₪ X 36 
= תשלומים

4,.60₪  
 

 .הובלה והתקנה .2

 3-הזמנת טכנאי ללא עלות ל .1
 .שנים

 .שנים 3-שירות ואחריות ל .3

עד  UV ונורת מטהר מים משלוח  .4

  .הבית

-ו מטהרי מים  6סה"כ  .0
 .UV נורות3

המסופקים  UVונורת מטהר מים כולל )

 בתוך בר המים(

 .חד פעמיים CO2מכלי הגזה  4  .6

 

  4בר מים תמי
Primo connect 

במסלול הכול כלול 
 שנים 1ל

4,204 ₪  207₪ X 36 
= תשלומים

3,.01 ₪  
 

 .הובלה והתקנה .2

 .שנים 3-הזמנת טכנאי ללא עלות ל. 1

 .שנים 3-שירות ואחריות ל . 3

עד  UV ונורת   מטהר מים משלוח . 4

 .הבית

 UV  נורות 3-ו מטהרי מים  6 סה"כ. 0
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 למשלמים בכרטיסי אשראי ויזה של כאל ולאומי קארד בלבדפה תקתשלומים  .4 -חלוקה ל

המסופקים  UVונורת  מטהר מיםכולל )

 בתוך בר המים(

 

 4מסלול הכל כלול ל
 שנים

 

לפני מחיר 
כולל  הטבה

 מ"מע

 הטבהמחיר 
 מ"כולל מע

 המחיר כולל

 4בר מים תמי
Family  במסלול

  שנים  4הכול כלול ל

4,276 ₪  
 

.4 ₪ X 4. 
תשלומים 

=4,031 ₪  

 .הובלה והתקנה .2

 .שנים 4-הזמנת טכנאי ללא עלות ל. 1

  .שנים 4-שירות ואחריות ל. 3

עד  UV ונורת מטהר מיםמשלוח . 4

 .הבית

 UV . נורות 4-ומטהרי מים  . סה"כ. 0

המסופקים  UVונורת  מטהר מיםכולל )

 בתוך בר המים(

 

 4בר מים תמי
Primo  במסלול

  שנים  4הכול כלול ל

₪ 4,704 
 

63 ₪ X 4. 
=  תשלומים

4,464₪  
 

 .הובלה והתקנה .2

 .שנים 4-הזמנת טכנאי ללא עלות ל. 1

 .שנים 4-שירות ואחריות ל . 3

עד  UV ונורת מטהר מיםמשלוח . 4

 .הבית

 .UV נורות4 -ו מטהרי מים . סה"כ. 0

המסופקים  UVונורת מטהר מים כולל )

 בתוך בר המים(

 
 

 4בר מים תמי
Bubble PLUD 

במסלול הכול כלול 
  שנים  4ל

₪ 5,712 
 

226 ₪ X 4. 
תשלומים= 

0,06.₪  
 

 .הובלה והתקנה .2

 4-הזמנת טכנאי ללא עלות ל .1
 .שנים

 .שנים 4-שירות ואחריות ל .3

עד  UV ונורת מטהר מים משלוח  .4

  .הבית

 UV. נורות4-ומטהרי מים  .סה"כ  .0

המסופקים  UVונורת מטהר מים כולל )

 בתוך בר המים(

 .חד פעמיים CO2מכלי הגזה  4  .6

 

  4בר מים תמי
Primo connect 

במסלול הכול כלול 
 שנים 1ל

  ₪ 4,848  66₪ X 4. 
תשלומים= 

4,60.₪  
 

 .הובלה והתקנה .2

 .שנים 4-הזמנת טכנאי ללא עלות ל. 1

 .שנים 4-שירות ואחריות ל . 3
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 2.4.2-המחירים לפני הנחה תקפים מה. 

 כרוכיםפלסטיקה חיצונית, שינוי אמצעי תשלום, התקנה מחדש/העתקת מיקום למכשיר  החלפת 3.3
 בתשלום נוסף.

  נדרשת אחת לשנה. UV אחת לחצי שנה והחלפת נורהנדרשת   MAZEמטהר המים  החלפת 3.4

הכל כלול בכל עת בהודעה בע"פ למוקד הטלפוני או  ימסלול: הינך רשאי לבטל את מסלול ביטול 3.0
במכתב למשרדי החברה הכולל את שם הלקוח ומספר ת.ז. במקרה של ביטול תחויב עבור השרות 

התשלומים החודשיים אותם שילמת זאת בניכוי סך , ופת ההסכםוהחלפים שצרכת במשך תק
לחברה, הכול בהתאם למועד בו ביטלת את ההסכם. הינך רשאי להשיב חלפים שלא נעשה בהם 

יום ממועד קבלת המשלוח ובכפוף להחזרת החלפים לחברה  24 -שימוש ובתנאי שלא חלפו יותר מ
 באריזתם המקורית.

 כללי .4

 והטבות כפל מבצעים אין 4.2

 התמונות להמחשה בלבד. 4.1

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.החברה רשאית להאריך או לקצר  4.3

 יח' במלאי בכפוף להיצע המלאי והצבעים הקיים באותה העת. 200מינימום  4.4

 תקנון הפעילות ניתן לעיון במשרדי החברה.  4.0

בהשתתפותו מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו וגם  4.6
 יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. קרא את התקנון מסכים המשתתף כי תקנון זה  אם לא

 

עד  UV ונורת מטהר מיםמשלוח . 4

 .הבית

 .UV נורות4 -ו מטהרי מים . סה"כ. 0

המסופקים  UVונורת מטהר מים כולל )

 בתוך בר המים(

 


