
  ןובשחל הסינכ .1
ךלש יקסעה

 תלעפהל ל״אוד ,Gett י״ע רצונ ךלש הרבחה ןובשח
.ךילא חלשנ ןובשחה

 ותוא ףיסוהלו יקסעה ןובשחל רושיקל סנכהל ןתינ
.ךלש םיפדעומל

 לש רתאב יקסעה ןובשחל רבחתהל ןתינ ,ףסונב
Gett דיינב: www.gett.il

!םיאבה םיכורב

אבהליימ

 .ךלש הרבחב םיעסהה ךרעמ לוהינל Gett -ב תרחבש הדות
להנל ךל עייסיש ,ישעמו רצק שמתשמל ךירדמ ךרובע ונרצי
.תוחונבו תוליעיב ךרעמה תא

 ןובשחל ךירדמ
Gett לש יקסעה

םישמתשמ תפסוה .2
:שמתשמל תנתינה האשרהה גוס יפל הרבחה ישמתשמ תא תכרעמל ףיסוהל ךילע ,תישאר

תכרעמ להנמ

תכרעמה תורדגהב האלמ הטילש  
םלוכ רובע ןימזהל לוכי ,םישמתשמבו

הנמזה השרומ

 תועיסנ לוהינו הנמזה
 םייפיצפס םישמתשמל

תונובשח תלהנה

בויח יטרפו תוחוד ןוכדעו הייפצ  
םישמתשמה תכירעו 

עסונ

ךרד וא הנמזה השרומ ךרד תונמזה  
האשרה יפל -דיינב היצקילפאה

?םישמתשמ םיפיסומ ךיא

המישר תאלעה  
םישמתשמ תבורמ

 שדח שמתשמ תפסוה
תכרעמל

תועיסנו תונמזה 3.
 ,השדח הנמזה רוציל ןתינ ״תועיסנו תונמזה״
.ךרוצה תדימב התוא ךורעלו היטרפ תא תוארל
 :תינושל תחת

הרבחה םש
שמתשמ םש

ןתינ שמתשמה לע הציחלב  
ויטרפ תא ןכדעל

הדובע תשיגפ :העיסנה תביס

ןמזה תפוקת תא רוחבל שי  
ץוחלל ןכמ רחאלו היוצרה

" ח”וד אוציי ”

תוחוד 4.

תונמזה לוהינ 3.3

.הרבחה לש תונמזהה ללכ תא זכרמש תונמזה ןולח ךל עיפוי ,הנמזהה תחילש רחאל

הנמזה תכירע

הנמזה לופכש

רוזח תעיסנ תנמזה

תוחוקל תורישל היינפ

הנמזה לוטיב

,תוליעפ תונמזה תוארל ןתינ
ומייתסהש תועיסנו תוידיתע תונמזה

יקסע קשממ ● ילארשי לארשי

ןמזומ

:תוחוד תינושלב אצייל ןתינ טוריפה תא .תזכורמ תישדוח סמ תינובשח ךילא חלשת ,שדוח לכ תליחתב

ח”וד אוציי

!הנהמ העיסנ

רשק תריצי

 תווצל תונפל ןתינ םיילועפתו םייסנניפ םיאשונב תוינפל
:ל"אודה תבותכב ,ונלש יקסעה תורישה יחמומ

client.services@gett.com

 תונפל ןתינ תמא ןמזב תועיסנ לועפתל
 :רפסמב 24/7 ינופלטה דקומל

2299*

העיסנ תנמזה 3.1

חולשמ תנמזה 3.2

חולשמ תנמזה תורישל רבעמ

רשקה שיא יטרפו ףוסיאה תבותכ תא ןיזהל שי

הריסמה תבותכ ,הליבחה רואית תא ןיזהל שי  
רשקה שיא יטרפו

תא ןיזהלו הריסמ תודוקנ 3 דע ףיסוהל ןתינ  
הריסמה יטרפ

וא תידיימ הנמזה :הנמזהה דעומ תריחב  
תידיתע הנמזה

"הנמזה תחילש" לע הציחל ,םויסל  
וא תוליעפ תונמזהב עיפות הנמזההו  
רחבנש דעומב יולת -תוידיתע

: םיחולשמה יתוריש תריחב
Small Delivery / Large Delivery

הריסמ תבותכ לכב תוליבח 3 דע ףיסוהל ןתינ

.הליבחה רחא בקעמ ךרוצל SMS תעדוה לבקי הריסמה תדוקנבו ףוסיאה תדוקנב רשק שיא לכ

 ״הנמזה תחילש״ לע םיצחול ,םויסל
תוליעפ תועיסנב עיפות הנמזההו
.רחבנש דעומב יולת -תוידיתע וא

 רפסמ ,עסונה םש תא ןיזהל שי
דעיו ףוסיא תובותכו ןופלטה

 :הנמזהה דעומ תריחב
תידיתע העיסנ וא תידיימ העיסנ

 הדש ףיסוהל ןתינ ,שרדנו הדימב
 וא ״העיסנ תביס״ לש
 ךלש תועיסנל ״יביצקת ףיעס״
.תורדגה תינושלב

גהנל הרצק הרעה ףיסוהל ןתינ

 הריצע תודוקנ ףיסוהל ןתינ
 ןכדעתי לולסמהו ,םיעסונו
הפמב יטמוטוא ןפואב

הדובע תשיגפ :העיסנה תביס


