קניית מק בארץ או בחו"ל:
ישנן שתי אפשרויות עיקריות לקניית מק :
 (1בארץ
 (2בחו"ל
 (1קנייה בארץ-
ניתן לקנות ישירות מ  iDigitalאו מדילרים אחרים שאחד המומלצים הוא שריג,
יש עוד הרבה מקומות ) אפשר לראות את הרשימה בתגיות למעלה-ב"איפה אפשר
לקנות מקינטוש"( .
הסטודנטים שקונים בארץ מקבלים  3שנות אחריות אבל האחריות היא לא
בינלאומית )רק השנה הראשונה (  .המחירם ,כרגע ,בארץ יותר גבוהים מהמחירים
בארה"ב ואירופה  ,הם גם ישארו יותר גבוהים מהמחיר בארה"ב אבל יש ציפייה
לירידת מחירים ב  iDigitalלמחירים דומים או קרובים מאוד למחירים אירופאיים.
היתרון הגדול בקניית מק בארץ זה פשוט פחות כאב ראש ונוחות.
 (2קנייה בחו"ל-
עכשיו מתחיל הכייף והכאב ראש (:
בדרך הרישמית כשאתם קונים מק בחו"ל בנוסף למחיר המק שם תצטרכו לשלם
מע"מ בארץ ) לא מכס!!!( מע"מ הוא  15.5%ולקחת אישור ממשרד התקשורת.
)הקישורים בהמשך( .
אפל לא שולחים מוצרים לארץ ולא מקבלים כרטיסי אשראי שלא הונפקו בארה"ב ,
יש דרך לשלם להם מהארץ וזה ע"י העברה בנקאית ) ככה אני עשיתי( ועדיין
תצטרכו כתובת בארה"ב שאליה ישלח המחשב ) שימו לב שתלוי בכתובת בארה"ב
על המחיר המפורסם באתר של אפל מתווסף מע"מ פנימי (  ,גם באתר של אפל ישנן
הנחות לסטודנטים ולא חייבים להמציא להם אישור בנושא פשוט נכנסים בתור
סטודנט ומזמינים .אחרי המשלוח לכתובת מסויימת  ,אם אין לכם עם מי להעביר את
המחשב בטיסה ,תצטרכו לשלם משלוח ולשלוח אותו לארץ.
לשלוח אפשר בכמה דרכים  -החל מפשוט לגשת שם לסניף דואר ולשלוח או להזמין
מפה שירות בעזרת  DHLלדוגמא או למצוא איזה חברת משלוחים שתאסוף אותו
משם ותביא לפה ) אבל הם לוקחים המון כסף -להשוואה  :אני את ה  "iMac 20שלי
 +ביטוח משלוח הבאתי ב  , $200לא כולל מע"מ ,וחברות פרטיות לוקחות רק על

המשלוח כ  , ( $350ביטוח  -חשוב לעשות במקרים של משלוח היו מקרים שהמחשב
היה מגיע מפורק.
הדרך הפופולרית השנייה לקבל כתובת בארה"ב זה להרשם באתר כמו
 ) www.usaddress.co.ilיש עוד כמה את הקישורים אני מקווה שגזים יוסיף (:
וקישור לכתבה על הנושא (  ,ואז אתם מקבלים כתובת בארה"ב למשלוח המוצר והם
כבר מעבירים את זה אליכם אבל ברור שזה גם עולה כסף ,יש מחשבונים מובנים
באתרים האלא לחישוב המחירים המלא ) מידות האריזה והמוצרים אפשר למצוא
באתר אפל בהשוואת הפרמטרים של המחשב שאותו אתם רוצים לקנות
)  .(compare specificationsישנם גם מקומות ששולחים לארץ ומקבלים כרטיסי
אשראי שלנו כמו  www.macmall.comאו . www.bhphotovideo.com
כאשר אתם קונים בחו"ל קחו בחשבון שהמקלדת מגיע ללא עברית  ,כן יש מקומות
שצורבים  ,כמו פיסי גראף ועוד ) ...ראו בתגיות( אבל הם כולם באזור המרכז  -בגלל
זה אני אישית התרגלתי להקליד בלי  ,העלות היא בין . ₪150-200
מדגיש -לפי דעתי חשוב לשלם גם ביטוח למשלוח ושווה לקנות את .AppleCare

בשורה תחתונה  -אף אחד לא יוכל להגיד לכם מה עדיף אם  ,אני ע"י קנייה בחו"ל
ואחרי כל התשלומים חסכתי כ3000-ש"ח עכשיו עם ירידת המחירים הצפוייה זה
אמור להיות פחות רווחי  ,ברור שאתם יכולים להעביר לפעמים את המחשב ללא
תשלום מע"מ  ,נתתי פה נק .עקריות לפי דעתי וזאת באמונה שלבדוק מחירים
,להעביר אותם לשקלים אתם ולהעריך את הכאב ראש שלכם  ,מצב כלכלי וכו',אתם
יכולים לבד.
תהנו מהמק החדש (:

