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 .15.07.2022יום למדד המחירים לצרכן הידוע ב  תווספו הפרשי הצמדהילסכום הערבות  

בצירוף  אנו מתחייבים בזאת באופן אוטונומי, מוחלט ובלתי חוזר, לשלם לכם את סכום הערבות  
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מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום  

 שלא חולט.

 י. ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה לצד שליש 

 . 28/02/23ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  
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