
 

 7.4.19 -ב ןכדוע

 
 adPi-ו iPhone ימגדל  iDigital Care Plus :תינכותל תוריש בתכ

 
 ,ךל רשפאל התרטמש תבחרומ םיתוריש תינכת ךל שיגהל תדבכתמ )״הרבחה״ :ןלהל( מ״עב iDigital תרבח
 .תשכר רשא iPhone-ה רישכממ תונהיל ,חוקלה
 .דחאכ םינימה ינשל ןווכמ ךא רכז ןושלב חסונמ הז תוריש בתכ
 

 :תבחרומה םיתורישה תינכת תא שוכרל יאשר ימ .א
 ;.)״רישכמה״( iPhone גוסמ רישכמ ותושרבש ימל תדעוימ תבחרומה םיתורישה תינכת
 
 :יללכ .ב

 
 .)״תינכותה״( iPhone / iPad-ל תורש תינכת״ :ןלהל ארקית תבחרומ תוריש תינכת .1

 
 .םתלבקל םיאנתה תאו תינכותה תרגסמב םילולכה םיתורישה תא רידסהל אב הז תוריש בתכ .2

 .הז תוריש בתכב םיטרופמה םיאנתה לכל חוקלה םיכסמ ,תינכותה תא ותשיכרב
 
 .תינכותה תשיכר דעוממ התליחתש םישדוח 12 תב הפוקתל םינוקית תורש העיצמ תינכותה .3

 .)״תינכתה תפוקת״(
 
 ףופכב ,יהשלכ ךרדב קוזינ אלו םימגפ אלל ,ןיקת היהי רישכמה יכ הבוח ,תינכתל תופרטצה םשל .4

 .רישכמה תקידבל
 
 וא התוא קיתעהל ,התוא רוכמל ,הב שמתשהל ןיא ,הרבחה לש החותיפ ירפו תילארשי הניה תינכתה .5

 .התוא תונשל
 
 ;.תינכתה תשיכר םע דימ לחת תינכתה תרגסמב םיתורישה תלבקל תואכזה .6

 
 :תינכתה תללוכ המ .ג

 .תינכתה תפוקת לכ ךשמב ונתניש ,ןלהל טרופמכ הרמוח ינוקית יתוריש תללוכ תינכתה
 
 :הרמוח יתוריש
 
 קוזינ רישכמל תינכותה תשיכר דעוממ םישדוח 12 תב הפוקתל הרמוח תולקת רובע ןתניי תורישה .1

 .)תוכמ ,תועיגפ ,״םיטנד״ ,ךסמב רבש וב רישכמ וניה קוזינ רישכמ(
 
 .דחא בג תפלחהו תחא )ךסמ( הגוצת תפלחה וא ,ירוחא בג וא )ךסמ( הגוצת תפלחה ינוקית 2 דע הסכמ תינכתה
 תודוקנב וא הרבחה םעטמ תושרומ תודבעמב וא הרבחה תודבעמב ועצובי ןוקיתה יתוריש ,תינכתה תפוקתב
 ;.תעל תעמ הרבחה לש תיבה רתאב ומסרפתיש יפכ תוריש
 לוחת ,םיאבה םימגדהמ קוזינ רישכמב תינכתה תרגסמב ירוחא בג וא )ךסמ( הגוצת תפלחה לש הרקמ לכב
 :ןלהל טרופמכ תימצע תופתתשה
 

iPhone X  מ״עמ ללוכ ח״ש 375 הבוגב תימצע תופתתשה לוחת. 
 

iPhone XS  מ״עמ ללוכ ח״ש 440 הבוגב תימצע תופתתשה לוחת. 
 

iPhone XS Max  מ״עמ ללוכ ח״ש 700 הבוגב תימצע תופתתשה לוחת. 
 
 .מ״עמ ללוכ ח״ש 625 הבוגב תימצע תופתתשה לוחת 2017 םגד ורפ דפייא



 

 
 .מ״עמ ללוכ ח״ש 1250 הבוגב תימצע תופתתשה לוחת 2018 םגד ורפ דפייא

 יאנכט ״ע עצובי רשא ןוחבא ךילהת םויק תוברלו הרבחה תוארוהל םאתהב השעיי הרמוחב לופיט .2
 .הרבחה םעטמ הז רישכמ ןיינעל ךמסוהש ינכט שיא וא הרבחה לש ךמסומ
 
 ינמז ,)שיו הדימב( ריחמה תעצהל חוקלה תבושת ,ףוליח יקלח תונימזב הנתומ רישכמה לופיט .3

 לופיטה תמלשה דעומל רשאב חוקלה תא ןכדעל התלוכיבש לכ תושעל תבייחתמ הרבחה .עוניש
 .םאתהב

 
 ןרציה תיבמ םיירוקמ םניאש ,םישדח םייתוכיא ףוליח יקלח וא םיביכר קפסל תיאשר היהת הרבחה .4

Apple. 
 
 לש עוציב לכ ינפל רישכמב םירומש וא םייוצמה הנכותו עדימ לכ הבגי חוקלה יכ הצילממ הרבחה .5

 עדימה לש ןדבוא וא קזנ לש הרקמב תוירחא לכ היהת אל הרבחל .רישכמה לש הפלחה וא לופיט
 .רישכמב םייקה

 
 :הסכמ הניא תינכתה
 

 Touch ID / Face ID תיב רותפכב קזנו רישכמה לש םאה חול לעש םיביכרבש הרמוח תולקת .1
 )ןוקית רב וניאש קזנ( סול לאטוטו היזורוק יקזנ

 
 .הנכותב םינוקית וא/ו רחא רתא לכב וא חוקלה לצא הרמוח ינוקית עוציב .2

 
 .רסוה וא תחשוה ,הנוש ירודיסה ורפסמ רשא רישכממ קלח וא רישכמ רובע םינוקית .3
 ןנשי רישכמ לכב ( הרבחה תדבעמ וניא אוהש רחא םוקמב ורישכמ תא חתפי תוירחאה תפוקתב חוקלו הדימב לטובת תוירחאה .4

 .)תוירחאה לטובת תועורק ויהיו הדימב-ריסהל ןתינ אלש תולכתמ תוירחא תקבדמ
 .רישכמל תענומ הקוזחת .5

 
 .רישכמב םירומשה וא/ו םינקתומה עדימו תונכות לכ לש הרימש וא יוביג לש תולועפ עוציב .6

 
 .בנגנ וא דבא רשא רישכמ .7

 
 :חוקלה תוביוחמ .ד

 
 :ןלהל תוטרופמה תויחנהה רחא אלמל חוקלה שרדנ ,וז תינכת תרגסמב םיתוריש תלבק ךרוצל
 
 ורפסמ תאו השיכרה דמעמב רצומה תלבקב חוקלל ןתינ רשא תינכותה רפסמ תא הרבחל קפסל .1

 .רישכמה לש (IMEI) ירודיסה
  



 

 תרגסמב הרבחה ידי לע חוקלל ןתנית רשא תרחא הארוה לכו הז תורש בתכ תויחנה רחא אלמל .2
 .וז תינכותב םילולכה םיתורישה תלבק
 
 תקוושמה הנורחאה אסרגל רישכמב תנקתומ רשא הנכותה תסרג לש ןוכדע עצובי ,שרדיי םאב .3

 .Apple ידי לע הנקתהל
 .תמדוקה אסרגל רוזחל תורשפא ןיא אסרג ןוכדע רחאל יכ רהבומ
 

 :תוירחא תלבגה .ה
 םהשלכ םיישילש םידדצ יפלכ וא/ו חוקלה יפלכ הרקמ לכב םיארחא ויהי אל היחולשו הידבוע ,הרבחה
 שדחמ תונכת ,רוזחא תואצוה ,ליעל רומאה תויללכמ עורגל ילבמו ,תוברל ,יתאצות וא ףיקע קזנ לכ ןיגב
 וא תוסנכה ,םיחוור ,םיקסע ןדבוא ,עדימה תוידוס תרימש יא וא עדימ וא  הנכות לכ לש שדחמ הקפה וא
 ולא םע רשקב והשלכ ישילש דצל וא/ו ומעטמ ימל וא/ו חוקלל ,ומרגיש לככ ,ומרגי רשא ,תונוכסח
 לכב לכות יכ תבייחתמ הניא הרבחה יכ רהבוי קפס רסה ןעמל .וז תינכת תרגסמב םינתינה םיתורישהמ
 וא תוינכת ןדבואל םורגל וא ןכסל ילבמ רישכמב םישרדנה םיקלחה תא ףילחהל וא ןקתל )1( :הרקמ
 היהת אל חוקללו ,הפלחהה וא ןוקיתה עוציב ןמזב רישכמב םייקה עדימה תוידוס לע רומשל )2(-ו ,עדימ
 .ךכל רשקב הרבחה יפלכ העיבת וא הנעט לכ
 
 :לוטיב .ו

 .השיכרה עוציב דעוממ םימי 14 ךותב תינכותל ותופרטצה תא לטבל יאשר היהי חוקלה
 ךילהת עצוב םרטש יאנתבו ,תונחב תמסרופמה םירצומ תרזחה תוינידמל ףופכב – תויונחב םישכורל
 הנפי ,תינכותל ותופרטצה תא לטבל ןיינועמה חוקל .׳ט ףיעסב טרופמכ חוקלה ידי לע הלעפהה
 תעדוה חלשי וא 03-9005355 :ןופלטב הרבחה לש תוחוקלה תורש תקלחמל וא השיכרה רוקמל
 .הרבחה ידי לע רשואת התלבק רשא Feedback@idigital.co.il :תבותכל ינורטקלא ראודב לוטיב
 תינובשח רפסמ ,רישכמה לש (IMEI) ירודיסה ורפסמ ,אלמה ומש :ןייצל חוקלה לע העדוהב
 .לוטיבה ךרוצל ףסונ עדימ וא ךמסמ לכ חוקלהמ שקבל תיאשר היהת הרבחה .השיכרה
 

 :תינכתה תפוקת םות ינפל התקספה וא תינכתה תרבעה .ז
 ןיגב יפסכ רזחה וא יוכיז לכל יאכז היהי אל חוקלה .רחא רישכמל הרבעהל תנתינ הניא תינכותה יכ רהבוי
 וא תינכותה תפוקת םות םרטב תינכותה תרגסמב רישכמל םיתוריש תלבקל ותואכז לש םויס וא הקספה
 .םהיניבמ םדוקה תינכותה יאנתב שומימש
 
 :תויללכ תוארוה .ח

 ,הז תוריש בתכ תרגסמב היתויובייחתהמ וליא םויקב וא עוציבב בוכיע לכ ןיגב תיארחא הניא הרבחה
 לוקיש יפ לע תיאשר היהת הרבחה .הרבחה לש הריבסה התטילשב םניא רשא םיעוריא לשב םימרגנה
 ,תורישה רופיש ךרוצלו וז תינכת תרגסמב חוקלל ןתינה תורישה תוכיא לע חוקיפ תרטמל קרו ,התעד
 םיטרפהו ישיאה עדימה יכ םיכסמו עדוי ךנה .ןקלח וא ןלוכ ,הרבחה ןיבל ךניב תוחישה תא טילקהל
 ךדי לע רסמיי רשא רחא עדימ לכ ןכו הלעפהה ךילהת תרגסמב וא תינכותה תשיכר תרגסמב תרסמש
 לכ תושעל תיאשר היהת הרבחה .הרבחה לצא עדימה ירגאמב קזחיו רמשי םיתורישה םע רשקב ךשמהב
 םיישילש םידדצל ,רתיה ןיב ,ותרבעה תוברל תינכותה תרגסמב םיתורישה ותמ ךרוצל הז עדימב שומיש
 ,ל״וחב  Apple תרבחל עדימה תא ריבעהל תיאשר הרבחה היהת ,ןכו םיתורישה ןתמ ךרוצל ,המעטמ
 ךילא הנפת הרבחהש ןיינועמ ףנהו הדימב ,ףסונב .הרבחה תוחוקל רחא הרקבו בקעמ לש עוציב ךרוצל
 ךתיינפ תלבק רחאל .הריכמהו תורישה גיצמ לומ תאז רשא אנא ,םיפסונ םיתורישו םירצומל תועצהב
 וא םירצומל העצהב ךיילא תונפל תנמ לע עדימב שומיש תושעל תיאשר הרבחה היהת ,רוויד תלבקל
 רוויד יתורישו רישי רוויד לש ךרדב תאזו םירחא םיפוג ידי לע וא הרבחה ידי לע םינתינה םיפסונ םיתוריש
 ףופכב הרבחה לש התושרל םידמועה תינורטקלאה תרושקתה יעצמאמ דחא לכב שומיש ךותו רישי
 .תויטנוולרה ןידה תוארוהל
 
 :תינכותה לש הלעפה .ט

 .תינכותה תרגסמב תוריש תלבקל ךתיינפ םע עדימ לוחי תינכותה לש הלעפהה ךילהת
 
 :תינכתה תא שוכרל ןתינ דציכ .י



 

 תא .תעל תעמ הרבחה עידות ןהילע הריכמ תודוקנבו  iDigitalתשר תויונחב רשפאתת תינכותה תשיכר
 www.iDigital.co.il :טנרטניאה רתאב אוצמל ןתינ תינכותב םילולכה םירישכמה תמישר
 

 :תוריש דקומ יטרפ .אי
 :ינורטקלאה ראודה תבותכב הרבחה לש תוחוקלה תורש לא היינפ

feedback@idigital.co.il 
 03-90053355 רפסמל ןופלטב וא

 
 

 
 
 
 
 
 


