גלובס יום א‘–ב‘ | כ“ח–כ“ט באלול תשפ“א |  6–5בספטמבר 2021

|| 40

מכרזים

שם היבואן :דלק מוטורס בע"מ.
הכתובת :ת.ד  200מושב ניר צבי מיקוד  7290500ישראל.

ĦđĞĢĐ ĞĕĢĐĘ ĐĜĚĒĐ
Ğčĥ ĤČčč ĝėĜ ĦĥĕėĤĘ

הודעה לבעלי רכב מתוצר פורד דגמים  F-250-F-550בעלי מנוע
דיזל בנפח  6.7ליטר מתאריכי ייצור  11.04.2016עד 03.11.2019
הרינו להודיע לכל הלקוחות בעלי רכב מתוצר פורד דגמים  F-250-F-550בעלי
מנוע דיזל בנפח  6.7ליטר מתאריכי ייצור המפורטים לעיל כי יצרנית הרכב חברת
פורד הודיעה על אפשרות לתקלת בטיחות סדרתית ) (RECALLלחלק מהמכוניות
מדגם זה ,הקריאה מתייחסת לחשש לכשל בתכנת מחשב ניהול המנוע.

לבדיקה האם מס' הרישוי כלול בהוראה ניתן לבדוק באתר www.ford.co.il
או להתקשר למוקד שרות הלקוחות בטלפון מספר.08-9139995 :

את תיקון תקלת הבטיחות הסדרתית ניתן יהיה לבצע רק במרכזי השרות
המורשים לטיפול ברכבי פורד מטעם דלק מוטורס ,הרשימה מפורסמת באתר
האינטרנט שכתובתו .www.ford.co.il
תיקון תקלת הבטיחות הסדרתית יתבצע ללא תשלום .מומלץ לתאם את מועד
התיקון מראש עם מרכז השרות.

על פי תקנה  306א לתקנות התעבורה ,התשכ"א ,1961-בעל רכב שלא
יבצע בפועל את תיקון תקלת הבטיחות הסדרתית תוך  6חודשים ממועד
משלוח מכתב זה ,משרד התחבורה לא יחדש את רישיון הרכב ולא
תתאפשר העברת בעלות ברכב.
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ĖĤďč ĥĤĎĚč ĘČĤĥĕ ĕĞģĤģĚ ĦđĥĤĚ ĐĤĕėē ĦđĕđėĒ ĦĥĕėĤĘ ĦđĞĢĐ ĐĒč ĦđĜĚĒđĚ
.Ĥ"Ě 1,750 À ė đēĔĥĥ Ğčĥ ĤČč ,36 ěđĘČ đ'Ď
,181/03/5 Ğ.č.Ħč 1 ĥĤĎĚė Ğđďĕ ČđĐđ ĕ"ĚĤč ĦđĚđĥĤ ĥĤĎĚč ĐĤĕėēĐ ĦđĕđėĒ
.("ĝėĜĐ" ěĘĐĘ) 401022 ĥđĎč 1 ĐģĘēĚ ģĘē ĐđđĐĚ
ĐĜĕĕĐĦđ 30.9.21 ęđĕĘ ďĞ čĦėč Ě"ēĐ ďĤĥĚč ĐĜĘčģĦĦ ĝėĜĐ ĦĥĕėĤĘ ĦđĞĢĐ
10% ĤđĞĕĥč Ě"ēĐ ĦďđģĠĘ ĦĕČģĜč ĐČēĚĐ ğĤđĢĦ ĐĞĢĐĘ .ęĕĘģĥč ĦđčđģĜ
.Ě"ĞĚ ğđĤĢč ĐĞĢĐĐ ęđėĝĚ
,ĦĕĒĕĠ ĐĜĕēčĚ ĝėĜĐ čĢĚ đĚĢĞč ģđďčĘ ĞĕĢĚĐ ĘĞđ ĕēėđĜĐ đčĢĚč ĤėĚĕĕ ĝėĜĐ
ĕĒĕĠĐ đčĢĚĘ đČ ĝėĜč ģĒĜ đČ ęĎĠ ĘėĘ ĕČĤēČ ĐĕĐĕ ČĘ Ě"ēĐđ ,ĦĕĜđĜėĦđ ĦĕĔĠĥĚ
.ĕĜđĜėĦĐ đČ ĕĔĠĥĚĐ đČ
ĕČĥĤ ČđĐđ ĦĕčĚđĠ ĐĤĕėĚ ęĕĕģĘ đČ/đ ĕĐĥĘė ĐĞĢĐ ĘčģĘ čĕĕēĦĚ đĜĕČ Ě"ēĐ
ěĕč ĦđĤēĚĦĐ ĖđĤĞĘ ěėđ ďĤĠĜč ĞĕĢĚ Ęė ęĞ đČ/đ ęĕĜđĥĐ ęĕĞĕĢĚĐ ęĞ Ě"đĚ ĘĐĜĘ
.ĕďĞĘčĐ đĦĞď Ęđģĕĥ ĕĠĘ ,ČđĐĥ ěĚĒ Ęėč ęĐĚ ģĘē đČ ęĕĞĕĢĚĐ
.đĦĞĢĐĚ đč ĤđĒēĕ ,ĐĘčģĦĜ đĦĞĢĐĥ ĞĕĢĚĥ ĐĤģĚč ĔĘđēĦ ĐČēĚĐĐ
.Č"Ħ ĘĞđĠĘ ĐČĢđĐĐ ęĥĤ ĤđĥĕČĘ ĐĠđĠė ĐĤĕėĚĐ
ěđĠĘĔĘ ĤĥģĦĐĘ ČĜ ęđģĚč Ĥđģĕč ęđČĦđ ĝėĜĐ ĦđďđČ ęĕĠĝđĜ ęĕĔĤĠ Ĥčďč
.03-5379988
ĝėĜĐ ĦĤĕėĚĘ ęĕĝėĜ ĝĜđė - ď"đĞ ,Ĥčđ ĐĚĘĥ
ěĕď-ĕėĤđĞ ďĤĥĚ đĘČĘ-Ĥčđ
čĕčČ-ĘĦ ,9 ĞđĢģĚĐ 'ēĤ

דלק מוטורס בעמ
שירותי בריאות כללית
אגף רכש
מחלקת רכש מחשוב
הנהלה ראשית

במסגרת מכרז פומבי מס' 92-100/21
לרכש ותחזוקת פלטפורמת שירותי רפואה מרחוק עבור הכללית
)הארכת מועד להגשת הצעות(

שירותי בריאות כללית מתכבדת בזאת להודיע על הארכת המועד האחרון להגשת מענה
למכרז ,כדלקמן:
המועד האחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים נדחה לתאריך  14.9.21עד השעה
.12:00

סיגמא קרות אמות בע"מ )להלן" :מהל הקרן"(
מהל הקרן¨´ ¬£על שיויים בקרות האמות שביהולו©¨±¦¥
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 «   ©²± ²®«¨  «¦® ¨° 1A  ¨£ח על שיוי במדייות ההשקעות של הקרן ,לפרטים
וספים ראה דיווח מיום  ¨« «¨ ´¥
 « (4C  ¨£מיות ישראל  ¨«®   ©²± ²ח על שיוי במדייות ההשקעות של הקרן ,לפרטים
וספים ראה דיווח מיום  ¨« «¨ ´¥
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לפרטים וספים ראה דיווח מיום  ¨« «¨ ´¥
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 « (  ¨£ממשלתי ללא מיות  ¨«®   ©²± ²ח על שיוי  ©²± §³במדייות ההשקעות של
הקרן ,לפרטים וספים ראה דיווח מי§ ¨« «¨ ´¥
«±£´´±¬ 2B ¨£בק דיסקוט ¨«® ©²±²ח על שיוי ©²±§³במדייות הה´¬±³
של הקרן ,לפרטים וספים ראה דיווח מי§ ¨« «¨ ´¥
«²®¨ ¬¨£¥²£מת בהתאם להחיית רשות יירות ער¬¦¤יי©®´±¬´¬¨§«²השיויים
§£²¢¦²
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דרגת החשיפה המרבית למט"ח מהשווי הקי של כסי הקרן¦¦¡D¬C¬B¬A®£³
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נעמן גרופ )נ.ו (.בע"מ )"החברה"(

תוצאות מבצע הגרלות  -הצטרפות למועדון לקוחות NV CLUB
במהלך התקופה שמיום  7.4.2021ועד ליום  5.8.2021ערכה
החברה מבצע הגרלות באמצעות מתן כרטיס גירוד לכל
משתתף שנרשם והצטרף למועדון הלקוחות של החברה ,בכפוף
לתקנון המבצע.
החברה חילקה את כל הפרסים ,כמפורט בתקנון המבצע.
מבצע ההגרלות נערך בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת
הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין ,התשל"ז.1977-
עותק של תקנון המבצע יימצא במשרדי החברה והמפקח  -עו"ד
ליאת כרמי ,בכתובת :רח' העמל  ,2ראש העין ;4809202
מס' טלפון ) 073-2111761/763בתיאום מראש(.
נעמן גרופ )נ.ו (.בע"מ

