
 
 סבאל הזודמ תרבח -םילוטיב תוינידמ

EVER LAB - תילמיטפוא תואירבל הדבעמ  
 

 :הדבעמב םייונישו םילוטיב תוינידמ טוריפ ןלהל
 
 עיגהל ת/דעוימ ה/תא שגפמ הזיאל י/ןחבה אנ .ךרובע עבקנש שגפמה גוס יפל תעבקנ םילוטיבה תוינידמ
 .תיטנוולרה םילוטיבה תוינידמ תא םאתהב י/ארקו

 
 :תושדחתה / בלושמ תוסנתה שגפמ רובע םילוטיב תוינידמ
 

 הדבעמב שגפמ( שכרנש תורישל העגהה ינפל תועש 48 דעו םימי 14 ךותב הקסעה תא לטבל ןתינ .1
   )EVER LAB לש
 .םהינבמ ךומנה יפל - ח״ש 100 וא הקסעהמ 5% הבוגב לוטיב ימד ובגי לוטיב לש הרקמ לכב

 50% ךסב לוטיב ימד ובגי - שגפמה דעומ םרט תועש 48 -מ תוחפ השענש שגפמ לוטיב לש הרקמב .2
  .ןימזמה ידי לע רסמנ ורפסמש יארשאה סיטרכ תועצמאב שגפמה יוושמ

 ךסב לוטיב ימד ובגי - שגפמה דעומ םרט תועש 24 מ תוחפ השענש שגפמ לוטיב לש הרקמב .3
 .ןימזמה ידי לע רסמנ ורפסמש יארשאה סיטרכ תועצמאב שגפמה יוושמ 100%

 
 :תושדחתה / בלושמ תוסנתה שגפמ רובע םייוניש תוינידמ
 

  .לוטיב ימד ובגי אל - שגפמה דעומ םרט תועש 48 מ רתוי שגפמה דעומ תייחד/יוניש לש הרקמב .1
 ךסב יוניש ימד ובגי - שגפמה םרט תועש 48 מ תוחפ השענש ,שגפמה דעומ תיחד/יוניש לש הרקמב .2

 .ןימזמה ידי לע רסמנ ורפסמש יארשאה סיטרכ תועצמאב שגפמה יוושמ 10%
 

 :הנתמ רבוש ה/ורובע שכרנש ימ רובע םילוטיב תוינידמ

 עיפומ ומשש יפיצפסה הנתמה לבקמל קר ףקת רבוש לכ .הרבעהל םינתינ םניאו םיישיא םה הנתמ ירבוש
 תקפנה םוימ )םישדוח העבראו םירשע( םישדוח  24 לש הגופת ךיראת שי הנתמ רבושל .רבושה לע
 .רבושה לש השיכרה ךיראת יפל ,רבושה

 שכרנש תורישל העגהה ינפל תועש 48 דעו השיכרה םוימ םימי 14 ךותב רבוש תשיכר תקסע לטבל ןתינ
 .הנתמה רבושב שומיש השענ אל דוע לכ , )EVER LAB לש הדבעמב שגפמ(
 ושממל היהי ןתינ אלו סיטרכה לטובי ,רומאכ הקסעה לוטיב םע

 
 .םהיניבמ ךומנה יפל - ח״ש 100 וא הקסעהמ 5% הבוגב לוטיב ימד ובגי לוטיב לש הרקמ לכב
 
 .הנתמה רבוש  תשיכר תא לטבל לוכי הנתמה רבוש תא םלשמה חוקלה קר
 
 ,sms ,ינורטקלא רוויד תלבקל ךדצמ תשרופמ המכסה םיווהמ ,אלמתש לככ ,ךיטרפ יולימו סיטרכה תשיכר
 תמישרמ ךיטרפ תא ריסהל לכות תע לכב .הרבחה תאמ תמוסרפ ירבד וא רישי רוויד ,פאסטאוו תועדוה
 להנמל הינפ ידי לע תאזו ,ליעל םימושרה םיעצמאב תמוסרפה ירבד תלבק תא לטבל וא/ו רישיה רווידה



 
 079-6-299-299 ןופלטב תוחוקלה תורישל הינפ תועצמאב וא info@ever-lab.co תבותכב רתאה
  .)13:00 דעו 09:00 תועשב 'ו םויבו 20:00 דעו 09:00 תועשב 'ה-'א םימיב(
 

  :רבוש שומימ שגפמ לוטיב

 רבושה - שגפמה ינפל תועש 48 דע לוטיב תעדוה ויבגל הנתינ אלו הנתמ רבוש שומימל עבקנש שגפמ
 .ידיתע שומיש וב תושעל היהי ןתינ אלו הדפי

 :רבוש שומימ דעומ תייחד יוניש

 ךסב יוניש ימד ובגי - שגפמה ינפלש תועשה 48 ךלהמב השענש שגפמה דעומ תייחד/יוניש לש הרקמב
  .הנתמה לבקממ שגפמה ךרעמ 10%

  :דחאכ תויסיטרכו םיישדוח םייונמ ,הדבעמה תוחוקל רובע םילוטיב תוינידמ

 ןומיא לע יפסכ רזחה לבקל תורשפא ןיא ,ןכלו ךרובע םירומש תויגולונכטב שומישה רדסו ןומיאה ידעומ
 .ןמאתמה ידי לע לטובש
 הדבעמה תווצ ,ןומיאה םרט תועש 48 דע ולטבל י/רחבתו ,ןומיאל עיגהל ה/לוכי ךניא םא ,תאז םע דחי
 יונמה גוסל םאתהב שדוח ותוא ךלהמב קר רחא יונפ ןמז ןולח ךרובע אוצמל םיצמאמה ברימ תא השעי

 .*ךלש
 
 .ןומיאל יפולח דעומ אצמנ אל םא םג וביוחי הייסיטרכה/יונמה ,קפס רסה ןעמל*
 
 
 
 


