
 

 

  הקסע לוטיב תוינידמ

 
 תעמ ןכדעתהו )"רתאה" :ןלהל( JUUL.CO.IL רתאב הנמזה עוציב ינפל ןויעב וז תוינידמ ארק אנא
 ,רתאה לש תויטרפה תוינידמו שומישה יאנת םע דחי וז תוינידמ ןכש ,הב םישענה םייונישב תעל
 מ"עב סטקדורפ דנא סבאל לו'ג ןיבל )"חוקלה" :םג ןלהל( ךניב תורשקתהה יאנת תא םירידסמ
  .)"הרבחה" :ןלהל(
 

 .דחאכ םישנלו םירבגל הנופ איה םלוא ,דבלב תוחונה םשל רכז ןושלב תחסונמ וז תוינידמ
 
 דעומל םאתהב רתאב ךדי לע ושעייש תואקסע לוטיב םע רשקב ךיתויוכז תא הרידסמ וז תוינידמ
 ,ןכרצה תנגה קוח תוארוהל םאתהבו ףופכב לכהו ,הלוטיב תביסל סחייתהבו הנמזהה עוציב
  .)"קוחה" :ןלהל(  תעל תעמ ונכדועיש יפכ ,ויפ לע ונקתוהש תונקתהו 1981 – א"משתה
 
 תינושאר הכרע תשיכר לוטיב .1

 :ןלהל( תינושאר הכרע שכרש חוקל ,הז ןונקתב רומאה ףא לעו ןידה תוארוהב עובקל רבעמ 1.1
 הביס לכמ הכרעהמ ןוצר תועיבש רסוח הווח רשאו ,דבלב רתאה תועצמאב )"הכרעה"
 ךות ,)הכרעה תלבק םוימ( םימי 14 ךות הכרעה תא הרבחל ריזחהל יאשר היהי ,איהש
 שומיש וניה רומאכ שומישש דבלבו שומיש הכרעב השענ םא ףא( ליעפו ןיקת בצמב איהש
 ,הרבחה תוינידמל םאתהבו הרבחה ידי לע ידעלב ןפואב עבקייש יפכ לכהו ,)ריבסו ישיא
 .תעל תעמ הנתשתש יפכ

 תא חולשל וילע ,הכרעה תא ריזחהל שקבי רשאו ,דבלב רתאב הכרעה תא שכרש חוקל 1.2
 דבלבו ,הרבחה ידרשמ לא )הכרעה חולשמל תפרוצמה( תליובמ תידועיי הפטעמב הכרעה
 הכרעה תנמזה עוציב רחאל ול הקפנוהש הלבקה ףוריצב ,ןיקת בצמב היביכר לע הכרעהש
   .רתאב
 ידי לע הכרעה החלשנ וב דעומה וניה הכרעה תרזחה ןיינעל עבוקה דעומה ,קפס רסה ןעמל
 םימי 14 רחאל הכרעה םע הפטעמ הרבחל חלשייש חוקל יכ ,רהבוי .הרבח ידרשמל חוקלה
  .רומאכ יוכיז תלבקל יאכז היהי אל ,הכרעה וידיל הרסמנש םוימ

 בישהל לעפת הרבחה )ליעל רומאכ ןיקת בצמב( הרבחה ידרשמב הכרעה תלבק רחאל 1.3
 יעצמא יוכיז ידי לע הכרעה ןיגב ודי לע המלושש הרומתה תא ,ריבס ןמז ךות ,חוקלל
 התעד לוקיש יפל ,תרחא ךרד לכב וא הכרעה רובע חוקלה םליש ותועצמאב ,םולשתה
  .ידעלבה

 תרזחהל תואכזה תא תונשל וא ,הז 1 ףיעס תוארוה רתלאל לטבל תיאשר אהת הרבחה 1.4
 יאנתמ רחא יאנת לכ וא/ו ,תואכזה תפוקת תוברל הכרעה תרזחהל תואכזה ןפוא ,הכרעה
 לוטיבש דבלבו )"םיאנתה ןוכדע" :ןלהל( ידעלבה התעד לוקיש יפ-לע לכהו ,הז 1 ףיעס
 .םיאנתה ןוכדע םרט ועצובש תואקסע לע לוחי אל רומאכ
 לכמ תחא הלוספקו ,הניעט םאתמ, JUUL רישכמ ללוכה טס -"הכרע" הז 1 ףיעס יכרצל
  .לינו קבטו וגנמ ,הטנמ ,קבט :םעט

 
 רתאב םירצומה לכל הקסע לוטיב .2

 עוציבל התרבעה םרטו הנמזה עוציב רחאל הקסע לוטיב 2.1
 רצומ לכ תנמזה עוציב םויס רחאל תוקד 30 ךלהמב ,ליעל 1 ףיעס תוארוהמ עורגל ילבמ
 חוקלה יאשר היהי ,)"הנמזהה" :ןלהל( רתאה תועצמאב )"רצומה"( רתאב הריכמל גצומה
 רומאכ תוקדה 30 םותב .הנמזה לוטיב רותפכ לע הציחל ידי לע רתאב הנמזהה תא לטבל
 ףיעס תוארוהל םאתהב הנמזהה תא לטבל יאשר היהי חוקלהו עוציבל הנמזהה תרבעומ
  .)ןיינעל םאתהב( ןלהל 2.2 ףיעסב טרופמכ ,קוחה תוארוהל םאתהב וא ליעל 1



 יאכז אהי חוקלה ,הז ףיעסב רומאה ןמזה קרפ ךותב הנמזהה תא לטיב חוקלהו היה
 .אלמ יפסכ רזחהל

  עוציבל הנמזהה תרבעה רחאל הקסע לוטיב 2.2
 חוקלה תשקבל הקסע לוטיב 2.2.1

 עוציב םויס דעוממ ,ליעל 1 ףיעס תוארוהל םאתהב חוקלה לש ותוכזמ עורגל ילבמ
 ,תאזו  ,טנרטניאה רתא תועצמאב ,הנמזהה תא לטבל יאכז חוקלה היהי ,הנמזהה
 ןלהל 2.4 ףיעסב רומאכ לוטיב תעדוה תריסמ ידי לע ,רצומה תלבק םוימ םוי 14 ךות
 לוטיב ימד יוכינב ,שכרש רצומה רובע םלושש ריחמה הבוגב יפסכ רזחה לבקלו
 ומלוש רשא חולשמה ימד יוכינבו ₪ 100-מ רתוי אל ךא הקסעה תולעמ 5% הבוגב
 תא ףוסאל רחבת התעד לוקיש יפל הרבחה )א :ש ךכל ףופכב ,רצומה תנמזה תעב
 ול רסמנ וב םוקמהמ ,דבלב תירוקמה ותזיראב חוקלה ידי לע שכרנש רצומה
 יכ תאזב רהבומ ,קפס רסה ןעמל .שומיש וב השענ אלו םגפנ אל רצומה )ב .רצומה
 .חוקלל הרקמ םושב ורזחוי אל רומאכ חולשמ ימד
 המאתה יא/םגפ בקע הקסע לוטיב 2.2.2

 םגפ ונשי וב הרקמב ,ליעל 1 ףיעס תוארוהל םאתהב חוקלה לש ותוכזמ עורגל ילבמ
 )"םוגפה רצומה" :ןלהל( לבקתהש רצומה ןיבל שכרנש רצומה ןיב המאתה יא וא
 תריסמ ידי לע ,הנמזהה עוציב םוימ םוי 14 ךות הנמזהה תא לטבל יאכז חוקלה אהי

 תא ףוסאל הרבחל רשפאש ךכל ףופכב ,ןלהל 2.4 ףיעסב רומאכ לוטיב תעדוה
 רצומה ןיגב יפסכ רזחה לבקלו ול רסמנ אוה וב םוקמהמ ודי לע ושכרנש םי/רצומה
  .םוגפה רצומה תנמזה ןיגב ובגנ רשא חולשמה ימד תא ןכו םוגפה

 יפסכ רזחה ןתמ 2.3
 ,קוחה תוארוהל ףופכבו וז תוינידמב רומאל םאתהב ,יפסכ רזחהל יאכז ןכא חוקלה םאב
 לוטיבה תעדוה תלבקמ םוי 14 ךותב רזחהה תא חוקלל בישהל תנמ לע הרבחה לעפת
 .חוקלה שמתשה וב םולשתה יעצמא ךרד - ןתינה לככ ,חוקלהמ

 לוטיב תעדוה תריסמ 2.4
  :תואבה םיכרדה תחאב השעת וז תוינידמ יאנתל םאתהב לוטיב תעדוה תריסמ

 .support@juul.co.il :ןלהל רושיקב הרבחה תוחוקל תורישל תבותכל ינורטקלא ראודב •

 .1-809-460-057 :רפסמל ןופלטב •
 ,ל"אודה תבותכ ,)רתאב ונובשחב עיפומש יפכ( אלמה ומש תא חוקלה ןייצי לוטיבה תעדוהב
 ול החלשנש תינובשח קתעה הרבחה לא ותיינפב ףרציי ןכו הנמזהה רפסמ ,ןופלטה רפסמ
 .רצומה תשיכר רחאל
 ךרוצלו ההזמ יעצמאכ םולשתה יעצמא יטרפ תא חוקלהמ שורדל תיאשר היהת הרבחה
 .הקסעה לוטיב

 יללכ .3

 המע רשקב העיבת וא השירד ,הנעט לכ לעו וז תוינידמ לע לחה ןידה יכ תאזב םיכסמ חוקלה
 טופישה תוכמס ,וז תוינידממ תעבונה תקולחמ לכב .לארשי תנידמ לש הניד קרו ךא וניה
 הרבחה .לארשיב ביבא-לת זוחמב ךמסומה טפשמה-תיבל הנותנ היהת תידוחייהו תידעלבה
-לוקיש יפלו תע לכב וז תוינידמ יאנת תא תונשל וא ףיסוהל ,ןכדעל תוכזה תא המצעל תרמוש
 עוציב תעב ףקותב ויהש יפכ תוינידמה יאנת ולוחי הקסע לכל סחיבש דבלבו ידעלבה התעד
 .הנמזהה

עודכן לאחרונה: 12/03/19


