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 1/2עד גודל  השכרת כינורות

 2021-2020המחירים בתוקף לשנה"ל 
 

 

 מה מקבלים? 

 

כינורות ברמה בסיסית טובה, שהוכנו היטב לנגינה בידי בוני הכינורות שלנו. מצוידים בקשת טובה, ארגז  

 קל ונוח, מיתרים טובים ומשענת נוחה.

 

 כמה משלמים?

 

 ₪. 210חודשים מראש, כלומר   3 –ומשלמים ל  שד₪ לחו 70הם  1/2עד גודל דמי השכרת כינור 

מוסכם בזאת כי פרטי האשראי שיימסרו לחיוב דמי ההשכרה, ישמשו גם כביטחון עבור כלי הנגינה 

 , על כל חלקיו ואביזריו, כולל המיתרים. המושכר

 

 גודל הכינור ________________   ₪ לכל כוון. 60 -דמי משלוח 

 

 

 ____________    מספר טלפון______   __________________: שם מלא _______ מאשר/ת 

 

 

 ____________________________ חתימהמספר זהות _________________________ 

 

 

 מייל: _____________________________________________________________

 

 

 ____________________________________________________________ כתובת

 

 

 ___________________________________ שם המורה

 

 

 ומה אם רוצים להפסיק את השכירות?

 

₪. זהו תשלום  70כלומר  הראשון כולו,  חודש הראשון, ישולם החודשאם הפסקת השכירות תיעשה ב

 המינימום.  

 כאשר הכינור מוחזר יוחזר עודף התשלום בהתאם. 

 ה התשלום בדיוק לפי תקופת ההשכרה. ון, יהיהראש  החודש יאם הכינור יוחזר אחר 

 

ולים לכסות  אם ממשיכים את השכירות לתקופה ארוכה, נוצר מצב שדמי השכירות המצטברים על

 של דבר הכינור יהיה שייך עדיין למשכיר.את רוב מחיר הכינור ובסופו 

 

 שלושת חודשי ההשכרה הם תקופת התנסות והתלבטות. 

 חודשים.  3השכרה, תזכה את הקונה בהחזר דמי ההשכרה ל חודשי  3קניית הכינור אחרי 

 זהו הזיכוי המקסימלי, ולא יהיה זיכוי על השכרה נוספת.
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 המושכרים הם חדשים?  האם הכינורות

 

 לא בהכרח, אך ודאי שזכותו של השוכר לקבל כינור חדש לקניה.

 

 

 

 מה נעשה בכינור הישן? ר לגדול יותר.ילדים גדלים ויש להחליף להם את הכינו

 

 שנוסחתו היא: Trade inאנו מציעים 

 

 אין החזר עבור מיתרים ואביזרים.  .1

 .50%על כל היתר, ההחזר הוא של  .2

 . קונהבתיקונים, הם על חשבון ה אם יש צורך .3

 

 

 

 , כמה אפשר לקבל עבורו? Trade inאם רוצים להחזיר את הכינור שלא ב 

 

 אין אפשרות כזאת.

 כור את הכינור לתלמיד אחר שזקוק לו. נו ממליצים למא

 בדרך כלל לא יימצא תלמיד כזה מייד, אך עם מעט סבלנות, צפוי שתלמיד כזה יימצא. 

 כינור במחירו המלא. אז ניתן למכור את ה

 

 

 

 . www.strings.co.il  -להתרשמות נוספת תוכלו לבקר באתר האינטרנט שלנו 

 

 . 04-6930327–טלפונית לתאום פגישה ניתן להתקשר 

 

 

 

 

 לשירותכם בכל עת

 

 

 טיינר עמי ש
 


