
 כתב שירות  
   adiP- ו iPhone למכשירים מסוג

 
 : מבוא .1

 
הלקוח יהיה זכאי לקבל מהחברה שירותים הכלולים בכתב שירות זה, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים  1.1

 המפורטים להלן. 
 כתב שירות זה מנוסח בלשון זכר אך מכוון לשני המינים כאחד.  1.2
 כותרות הסעיפים נכתבו לצורך הנוחות בלבד והן לא תשמשנה לצורך פרשנות.   1.3

 
 : הגדרות .2

 
 . טל סטור בע"מ": אי דיגיהחברה" 2.1
אשר    בנספח "א"דגמים המפורטים  מה  Appleמתוצרת חברת    iPad  - ו  iPhone": מכשיר מסוג  המכשיר" 2.2

 .(IMEI)זיהוי המכשיר יבוצע באמצעות מספרו הסידורי   עבורו נרכש כתב שירות זה.
שבר ו/או  מה לו תקלת חומרה, לרבות , ואשר נגר שעבורו נרכש כתב שירות זה ": מכשיר,מכשיר ניזוק" 2.3

או בגב המכשיר כתוצאה מפגיעה חיצונית, וזאת לפי קביעת החברה לפי שיקול  (מסךתצוגה )עיקום ב
 דעתה הבלעדי והמוחלט. 

 , והכל כמפורט בכתב שירות זה. חומרה למכשירים ": תכנית שירות תיקוניהתכנית" 2.4
 בלבד.  התכנית באחת מחנויות החברהחודשים ממועד רכישת  12": כניתתקופת הת" 2.5
": סכומים בהם מחויב הלקוח לשאת בעצמו כתנאי לקבלת שירותים על פי הוראות כתב  דמי השירות" 2.6

השירות ואשר ישולמו על ידי הלקוח לחברה. דמי השירות מפורטים בנספח "א" לכתב שירות זה. דמי  
  12בתשלום אחד או בפריסה של  השירות ישולמו לחברה מראש במועד ההצטרפות לתכנית, וזאת

 תשלומים שווים באמצעות כרטיס אשראי, ללא ריבית או הצמדה.  
 : תנאי הצטרפות .3

 
כתב שירות זה בא להסדיר את השירותים הכלולים במסגרת התכנית ואת התנאים לקבלתם. ברכישתו   3.1

 את התכנית, מסכים הלקוח לכל התנאים המפורטים בכתב שירות זה.
וזאת במהלך   , כמפורט בכתב שירות זה,מכשיר ניזוקו/או החלפת חומרה בתיקון התכנית מציעה שרות  3.2

 תקופת התכנית.  
תקין, הינו במצב המכשיר במועד רכישת התכנית  בקבלת אישור החברה כיההצטרפות לתכנית מותנית  3.3

 ללא כל פגם ו/או נזק מכל סוג שהוא.  
  דמי השירותבכפוף לתשלום    ,נית תחל מיד עם רכישת התכניתהזכאות לקבלת השירותים במסגרת התכ 3.4

 . לאמור בכתב שירות זהו
 

 : פירוט השירותים .4
 

החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תתקן או תחליף, בכפוף לאמור להלן, רכיבים  ,  התכניתבמהלך תקופת   4.1
תקינים, ובלבד שהמכשיר הניזוק  ו/או חלקים במכשיר הניזוק אשר ימצאו ע"י החברה פגומים או בלתי 

מתחנות השירות/החנויות )להלן נקודות השירות( המפורטות בהמשך או כפי שיתפרסמו   יובא אל אחת
ע"י הלקוח, על  באתר הבית של החברה מעת לעת. הובלת המכשיר הניזוק אל ומנקודות השירות תעשה

  חשבונו ועל אחריותו הבלעדית.
.  לעיל למכשיר ניזוק יבוצעו במעבדות החברה או במעבדות מורשות מטעם החברהשירותי התיקון כאמור   4.2

 לא יוענק שירות בבית הלקוח.  
המכשיר, הלקוח יהיה זכאי לקבל במהלך תקופת התכנית  אחורי של לעניין תיקוני תצוגה )מסך( או גב  4.3

קון תצוגה אחד ותיקון גב תיקוני גב אחורי או תי 2תיקוני תצוגה או  2במצטבר )למשל, עד שני תיקונים 
 אחורי אחד(.

, יהיה הלקוח חייב בדמי השתתפות עצמית, בסכום  בכל מקרה של החלפת תצוגה )מסך( או גב אחורי
 . במעמד מסירת המכשיר הניזוק לתיקון לחברהישולמו אשר כמפורט בנספח "א", 

ם תהליך אבחון אשר  ייעשה בהתאם להוראות החברה ולרבות קיו קשל המכשיר הניזו טיפול בחומרה 4.4
 . מוסמך יבוצע ע״ טכנאי מוסמך של החברה או איש טכני

 
)במידה ויש(  לתיקון הצעת המחיראת הלקוח אישור מותנה בזמינות חלקי חילוף, הניזוק  טיפול המכשיר  4.5

 . את הלקוח באשר למועד השלמת הטיפול בהתאםתפעל לעדכן  זמני שינוע. החברה ו



לספק רכיבים או חלקי חילוף שאינם מקוריים מבית היצרן  לבצע את התיקונים והחברה תהיה רשאית  4.6
Apple.כל הרכיבים/חלקי החילוף יהיו חדשים . 

.  מסירת המכשיר לתיקוןלפני  הניזוק  כל מידע ותכנה המצויים או שמורים במכשיר  לגבות  הלקוח    באחריות 4.7
מובהר שאם   הניזוק. או אובדן של המידע הקיים במכשיר  לחברה לא תהיה כל אחריות במקרה של נזק 

אופטית או בכל צורה אחרת,   תיקון ו/או שירות כרוך בהעברת מידע בדיסקים קשיחים, במדיה מגנטית,
 ו/או להעברתו. החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא למידע האמור

 
והלקוח לא יהא זכאי לקבל שירות במסגרת התכנית מהחברה במקרים המפורטים    התכנית אינה מכסה 4.8

 : להלן, אשר יקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה
 / Touch IDתקלות חומרה ברכיבים שעל לוח האם של המכשיר ונזק בכפתור בית במכשיר קיימות  .1

Face ID )נזקי קורוזיה וטוטאל לוס )נזק שאינו בר תיקון . 
  תיקוני חומרה אצל הלקוח או בכל אתר אחר ו/או תיקונים בתוכנה.כשיר בוצעו במ .2
 מכשיר אשר מספרו הסידורי שונה, הושחת או הוסר.המכשיר או חלק מ .3
   אם נעשה טיפול, שינוי או תיקון במכשיר ע"י גורם שאינו טכנאי מוסמך ואינו מורשה מטעם החברה.  .4
שלא על ידי טכנאי מוסמך או  את מכשירו  הלקוח פתח  אם בתקופת האחריות המקורית של המכשיר   .5

במידה ויהיו - ) בכל מכשיר ישנן מדבקת אחריות מתכלות שלא ניתן להסירמורשה של החברה 
 קרועות תבוטל האחריות(. 

 תחזוקה מונעת למכשיר.  .6
נזקי אבק, מים וקורוזיה אשר עולים בגדר אובדן מוחלט, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של  .7

 החברה.
 ביצוע פעולות של גיבוי או שמירה של כל תוכנות ומידע המותקנים ו/או השמורים במכשיר.  .8

 אבד או נגנב.לפי מספרו הסידורי הינו מכשיר ש מכשיר אשר 
למען הסר ספק מובהר כי במקרים המפורטים לעיל הלקוח לא יהא זכאי לכל פיצוי ו/או החזר מהחברה,  

 ששילם לחברה.   דמי השימושלרבות החזר בגין 
 

מובהר כי התחייבות החברה על פי כתב שירות זה ובכלל, אינה חלה ביחס לתוכנה או בכל הקשור   4.9
  לתוכנה.

במכשיר הניזוק במסגרת התכנית, ישאר החלק או הפריט הפגום אם החברה תחליף פריט או חלק פגום   4.10
הלקוח רשאי לרכוש מהחברה את הפריט החלק הפגום שהוחלף במחיר כמפורט במחירוני   בבעלותה.

 החברה באותה העת.  
 האחריות על הפריט המוחלף תסתיים עם תום תקופת התכנית. 4.11
 . צרןהחלפת רכיב בגין נזק לקוח מוציאה את הרכיב מאחריות י 4.12

 
 :מחויבות הלקוח .5

 
תכנית, נדרש הלקוח לספק לחברה את מספר התוכנית אשר ניתן  הלצורך קבלת שירותים במסגרת  5.1

   של המכשיר.  (IMEI)ואת מספרו הסידורי התכנית  תללקוח במעמד רכיש 
משווקת  ההאחרונה  לגרסהעדכון של גרסת התוכנה אשר מותקנת במכשיר הלקוח יבצע , באם יידרש 5.2

 הקודמת. לגרסהאין אפשרות לחזור  גרסהמובהר כי לאחר עדכון  .Appleלהתקנה על ידי 
 

 : הגבלת אחריות .6
 

לא יהיו אחראים בכל מקרה כלפי הלקוח ו/או כלפי צדדים שלישיים כלשהם בגין כל   החברה, עובדיה ושלוחיה
נזק עקיף או תוצאתי, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הוצאות אחזור, תכנות מחדש או הפקה מחדש  

אשר יגרמו, ככל    של כל תוכנה או מידע או אי שמירת סודיות המידע, אובדן עסקים, רווחים, הכנסות או חסכונות,
שיגרמו, ללקוח ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם אלו מהשירותים הניתנים במסגרת תכנית זו.  

( לתקן או להחליף את החלקים הנדרשים  1למען הסר ספק יובהר כי החברה אינה מתחייבת כי תוכל בכל מקרה: )
על סודיות המידע הקיים במכשיר בזמן    ( לשמור2)- או מידע, ומבלי לסכן או לגרום לאובדן תכניות    הניזוק  במכשיר

על אף האמור לעיל,  ביצוע התיקון או ההחלפה, וללקוח לא תהיה כל טענה או תביעה כלפי החברה בקשר לכך.
מוסכם כי בכל מקרה בו ייקבע כי החברה אחראית כלפי הלקוח ו/או מי מטעמו מובהר כי אחריותה של החברה 

 .  שירות אשר שולמו לה בפועל עד מועד קרות הנזקדמי התוגבל ל
 

 :/ סיום התכנית ביטול .7
 



למעט    של התכנית  ימים ממועד ביצוע הרכישה  14הלקוח יהיה רשאי לבטל את הצטרפותו לתוכנית בתוך   7.1
 .במקרים בהם קיבל שירות במסגרת התכנית בתוך פרק הזמן דלעיל

או למחלקת שרות הלקוחות לאחת מחנויות החברה  לקוח המעוניין לבטל את הצטרפותו לתוכנית יפנה 7.2
או ישלח הודעת ביטול בדואר אלקטרוני לכתובת:   03-9005355של החברה בטלפון: 
Feedback@idigital.co.il  בהודעה על הלקוח לציין: שמו  .אישור קבלה מהחברה(קבלת )יש לוודא

של המכשיר, מספר חשבונית הרכישה. החברה תהיה רשאית לבקש   (IMEI)המלא, מספרו הסידורי 
 מהלקוח כל מסמך או מידע נוסף לצורך הביטול.

הינה  התכנית לפי רישומי החברה. הנה רק עבור המכשיר שעבורו נרכשה התכנית  יובהר כי התוכנית  7.3
עברה למכשיר אחר. הלקוח לא יהיה זכאי לכל זיכוי או החזר כספי בגין הפסקה אינה ניתנת להאישית ו

 או סיום של זכאותו לקבלת שירותים למכשיר במסגרת התכנית בטרם תום תקופת התכנית. 
 

 : הוראות כלליות .8
 
החברה אינה אחראית בגין כל עיכוב בביצוע או בקיום אילו מהתחייבויותיה במסגרת כתב שירות זה,   8.1

הנגרמים בשל אירועים אשר אינם בשליטתה הסבירה של החברה. החברה תהיה רשאית על פי שיקול  
קליט דעתה, למטרת פיקוח על איכות השירות הניתן ללקוח במסגרת תכנית זו ולצורך שיפור השירות, לה

 לבין החברה, כולן או חלקן. בין הלקוח את השיחות 
יודע ומסכים כי המידע האישי והפרטים שמסר במסגרת רכישת  בהצטרפות לתכנית הלקוח מאשר כי הוא   8.2

ישמר ויחזק במאגרי המידע אצל החברה.  או קבלת השירות התוכנית או במסגרת תהליך ההפעלה 
השירותים במסגרת התוכנית לרבות  מתן ע זה לצורך לעשות כל שימוש במיד החברה תהיה רשאית

מעוניין  ךהעברתו, בין היתר, לצדדים שלישיים מטעמה, לצורך מתן השירותים. בנוסף, במידה והנ
השירות והמכירה.  ציג נשהחברה תפנה אליך בהצעות למוצרים ושירותים נוספים, אנא אשר זאת מול 

לאחר קבלת פנייתך לקבלת דיוור, תהיה החברה רשאית לעשות שימוש במידע על מנת לפנות אלייך  
את בדרך של דיוור  בהצעה למוצרים או שירותים נוספים הניתנים על ידי החברה או על ידי גופים אחרים וז

ישיר ושירותי דיוור ישיר ותוך שימוש בכל אחד מאמצעי התקשורת האלקטרונית העומדים לרשותה של  
 החברה בכפוף להוראות הדין הרלוונטיות.

בכל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים בקשר עם כתב שירות זה, יהא מוסמך לדון אך ורק בית המשפט   8.3
 אחר(.  בתל אביב )ולא כל בית משפטהמוסמך 
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 נספח "א"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תשלומים   12* דמי השירות ישולמו לחברה מראש במועד ההצטרפות לתכנית, וזאת בתשלום אחד או בפריסה של 
 שווים באמצעות כרטיס אשראי, ללא ריבית או הצמדה.

 
ות באילת )לעניין השתתפות  קבלת שירכל הסכומים לעיל כוללים מע"מ. בעת רכישת כתב שירות באילת ו/או בעת 

 לא יחויב מע"מ והמחירים לעיל יעודכנו בהתאם. , לפי העניין, עצמית(
 

 www.idigital.co.il/support/activateלתשומת ליבך יש לבצע אקטיבציה של הביטוח בכתובת 
 פרטי מוקד שירות:

 האלקטרוני: פנייה אל שרות הלקוחות של החברה בכתובת הדואר 
feedback@idigital.co.il 

 03-90053355או בטלפון למספר 
 

דמי  דגם המכשיר 
 השירות*

השתתפות עצמית )נזק לתצוגה 
 או לגב אחורי( 

IPHONE 11 540 300 

PRO 11 IPHONE 540 380 
Pro Max 11 IPHONE 540 560 

IPHONE X   540 200 

IPHONE XS 540 250 
XS-MAX IPHONE 540 500 

IPHONE XR 540 200 

IPHONE 8 480  דמי השתתפותללא 

IPHONE 8 Plus 480 100 
New Ipad 10.2 (2019) 
 New Ipad 9.7 (2018)  

 ללא דמי השתתפות 480

New Ipad Air 10.5" (2019) 
New Ipad Nini 5 (2019) 

480 299 

Ipad Pro 12.9"+10.5" (2017) 480 599 

New Ipad Pro 11" (2018) 
 New Ipad Pro 12.9" (2018) 

480 799 


