
 מוצר לדגמי אולימפיה הערות
 ימים 21 עד יהיו העסקים ימי מצעים ארגז בה שקיים עיסקה/  מצעים ארגז תוספת של במקרה

 .הארץ לכל חלוקה אזור

 ומידות בצבע 2% עד של סטייה תיתכן

 .בלבד להמחשה המוצר תמונת

 04-6100887 מראש בתאום עצמי איסוף

 10:00 – 8:00 השעות בין' ה-'א בימים

 .בראון תעשיה פארק קדומים

 הינו עצמי לאיסוף האספקה זמן

 .לספק ישירות לפנות יש חריגים במקרים, לאיסוף מהספק האישור קבלת מיום עבודה ימי 21 עד

 להיגרם עשוי אשר אחר נזק או שריטות או/ו מכות או/ו חבלות של במקרה תקף אינו האחריות כתב

 .עצמית התקנה או/ו עצמית הובלה במהלך

 קרע/  פגם:  ימים' מס לאחר המוצר תקינות על קריאה תתאפשר לא וחתימתו המוצר קבלת לאחר

 .האספקה בעת המוצר תקינות לוודא הלקוח על

 .פריט לכל, למוביל ₪ 50 בתוספת קומה כל תחויב שלישית קומה

 .הלקוח על יחול החיוב במנוף צורך של במקרה

  למוביל חניה לסדר הלקוח על יהיה סחורה לפרוק חניה /מקום יהיה ולא במידה

  התנועה חוקי ונגד לבן באדום חונה לא מוביל

 סחורה פורק ולא ממשיך המוביל חניה ואין במידה

 על ויזוכה מראש בתיאום מהמפעל עצמאית המוצר את לאסוף יוכל הלקוח חניה ואין במידה כן כמו

  ששילם ההובלה

 בבית מוצר לפרק ניתן ולא בשלמותו מגיע המצעים ארגז/  המיטה בסיס אולימפיה מיטות דגמי בכל

 ודבק סיכות ברגים י"ע ומחוברים ממפעלינו מורכבים יוצאים המיטה בסיסי. לקוח

 בגימור מגיעה המיטה מלא אורן הינו העץ סוג,  מלא עץ מדגמי מיטות בבחירת

 לקה בתוספת צבועות ואינן

 בלבד להמחשה המוצר תמונת

 .טכנאיות תקלות למעט ההזמנה ביצוע מרגע שעות 24 עד מתקבלת הזמנה

 אבני, הגולן רמת ישובי, הגולן רמת, והסביבה נהריה, לטבריה - מערבית, מזרחית, צפונית אספקה

 ישובי, עזה עוטף, שבע לבאר - מערבית,  מזרחית, דרומית,  משגב ישובי,  כרמיאל,  עכו, איתן

 .והסביבה המלח ים ישובי, חברון, הירוק קו,  ירושלים מזרח, ירוחם, ערד,  דימונה, העוטף

 ₪ 150 של מחיר תוספת תחול

 ₪ 350 של מחיר תוספת תחול רמון ומצפה הערבה ישובי אילת

 עכו,  נהריה,  איתן אבני,  הגולן רמת ישובי הגולן רמת, לטבריה - מערבית, מזרחית, צפונית אספקה

 מזרח, העוטף ישובי, עזה עוטף, שבע לבאר - מערבית,  מזרחית, דרומית,  משגב ישובי,  נצרת, 

 אספקה לזמן מעבר כשבוע של באספקה עיכוב יתכן,  משגב ישובי,  נצרת,  עכו,  נהריה,  ירושלים

 .במכירה הנקוב



 עסקים ימי 35 עד אספקה זמן והערבה אילת,  המלח ים ישובי המלח ים,  הירוק הקו באזורים


