
 

 

 

    

  בס"ד

  לקוחות יקרים

המבצע מתחיל בעז"ה  ביום הנחה.  30%ב    בו נמכר העדכון , 20.0גירסה לאנו מודיעים בשמחה על 'מבצע שדרוג' 

אודות המבצע, וכן  הפרטיםתוכלו למצוא את כל  בחוברת המצורפת .4/8/22ומסתיים בז' אב  10/7/22ראשון יא' תמוז 

 20.0מידע נרחב אודות הממשק החדש ועדכון 

  כאן. גם  הנחוצים לנוחיותכם, אנו מציינים  את הפרטים 

 ממחיר החורף:  30%מבצע שדרוג, בהנחה של מחירי להלן 

 ₪  ₪520    740  - ספרים 6,000-: הוספת כ20.0ל  19.0שדרוג מגרסה  .1

 ₪   1000   ₪ 1,425 -ספרים  11,000-: הוספת כ20.0ל  18.0שדרוג מגרסה  .2

 ₪   1180   ₪ 1,685 -ספרים  16,000 -: הוספת כ20.0ל  17.0שדרוג מגרסה  .3

 ₪  1260  ₪ 1,800  - ספרים 26,000-31,000 -: הוספת כ20.0ל  15.0-16.0שדרוג מגרסה   .4

 ₪ 1330   ₪ 1,900 - ספרים 36,000-71,000-: הוספת כ20.0ל  7.0-14.0שדרוג מגרסה  .5

 ₪  1400   ₪ 1,990  - ספרים ויותר 77,000-: הוספת כ20.0ומטה ל  6.0שדרוג מגרסה  .6

 

 לעדכון הדיסקים שליחת  אופן

. ניתן להביא את הדיסק בכל יום בין השעות המכולת( )מעל 24 מלצר 'רח ,קוסובר 'משפ אצל איסוף נקודת נקבעה שנה כמידי :ברק בני

 ערב עד הדיסק את להביא יש לכן( בבוקר ורביעי ראשון יום בכל לירושלים יצא משלוחבערב.  23.00 – 19.00בצהרים ו  13.00-15.00
 .לדיסק לצרף יש ₪ 20 בסך המשלוח דמי את . 31/7/22ראשון ג' אב  ביום ה"בעז יצא האחרון המשלוח ).בערב 11 בשעה לפני

 

 19/7/22ביום שלישי כ' תמוז  לירושלים יצא יחיד משלוח 08-9740192. :טלפון1-, קומה 22/4 נזר אבני 'רח ,ויינברגר 'משפ :עילית מודיעין

 .האיסוף בנקודת המיועד בארגז להניח או הדיסק מסירת בעת הבית לבעלי לתת יש ₪ 20 בסך המשלוח דמי את .היום בשעות

 
במשלוח הלוך ושוב  ד''יזכו בס 26/13,בעלי התוספות  'רח פישר לבית משפחת 24/7/22יום ראשון כה' תמוז  שיגיעו עד כל הדיסקים :אלעד    

 nechami9016@gmail.com :מייל .8459016-054 :בטל נוספים פרטים .23:00-13:30 השעות בין יום כל לבוא ללא תשלום. ניתן

 
.  את דמי 27/7/22. משלוח יצא ביום רביעי, כח' תמוז 052-7620280רובע ט',  37משפחת צרפתי, רח' רבנו תם  :אשדוד       

 יש לתת לבעלי הבית בעת מסירת הדיסק או להניח בארגז הנמצא בנקודת האיסוף.₪  20המשלוח בסך 
 

 :מומלצות שליחויות חברות של הטלפון מספרי להלן שליחויות חברת עם הדיסק את לשלוח שמעונין מי

 .כיוון לכל ₪ 35 של במחיר ,ד"חב וכפר ברק בני לאיזור 050-4114109, - מוטי

 מודיעין ,שמש בית ,ביתר לאזור . וחזור הלוך ₪ 60 ,אחד לכוון ₪ 35 – ירושלים לאיזור 052-8400500. -שליחויות שטארק

 .לכיוון ₪ 35 - עילית
 

 .השליחויות חברת מול ישירות לסדר צריך המשלוח עבור והתשלום הזמנים תיאום את

 .המשרד דרך משלוח תאמו אנא – הארץ ברחבי המקומות שאר לכל

 – 8.30, הר חוצבים, ירושלים. שעות הפתיחה 9חשוב לדעת. כתובת המשרד השתנתה והיא מעתה ברחוב הרטום 
 . 15.30. אפשר להגיע עד שעה 16.00

  

 בברכת כל טוב, הרבה בריאות והצלחה בכל מעשה ידיכם, 

 צוות 'אוצר החכמה' ירושלים.                          
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