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 סאוטרבקנית מוצרי קבל" –"קנה תקנון מבצע 

 קנה קבל למוצרי סאוטר יוצאת במבצע "(אמצ( בע"מ )להלן: "1951אלקטרה מוצרי צריכה )כללי:  .1

את בפועל במהלך תקופת המבצע שרכש  לקוחכל לקבל במסגרתו יהיה זכאי "(, המבצע)להלן: "

המוצרים שבמבצע )כהגדרתם להלן( אשר יובאו על ידי אמצ ונמכרים על ידי המשווקים המורשים 

מוצרים שנרכשים באמצעות  לא כולל)רשתות שיווק החשמל ו/או אצל סוחרים פרטיים מורשים, 

אצל י הנחות( ו/או שלא במסגרת מבצעים )לרבות מבצע ,תצוגה, האינטרנט, חנויות עודפים, סוג ב'

  1022( או בלנדר סאוטר דגם 2)( 1) 2.1המפורטות בסעיף מהמתנות אחת , (המשווקים המורשים

 .להלן 4בתנאים הנקובים בסעיף   0101

 :הגדרות .2

יינתן אופה לחם סאוטר  רכישתםאשר במעמד  סאוטרמוצרי ( 1) –" המוצרים שבמבצע" .2.1

 (2); ומקפיאים ם, מקרריםתנורים, מדיחי כלי :6812או מיקסר סאוטר דגם  106501דגם 

 .סאוטרכיריים תוצרת  סאוטר: 0101בלנדר יינתן  רכישתםאשר במעמד  סאוטרמוצרי 

 רשתות השיווק ו/או הסוחרים הפרטיים המורשים המפורסמים -" "המשווקים המורשים .2.2

 . trade.co.il-www.electraבאתר האינטרנט של חטיבת הסחר של אמצ בכתובת 

בכפוף לכל זכות המוקנית לאמצ  ,924..4201ליום  ועד 4.2018.1715החל מיום : מבצעתקופת ה .3

ובכפוף למלאי  להאריך את תקופת המבצע או לקצרו, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט

  .("תקופת המבצע: "להלן)  4.2 4.2כמפורט בסעיף  המתנות

 : המבצע .4

את המתנות קבל יהיה זכאי לקוח ל, במהלך תקופת המבצע רכישת המוצרים שבמבצעבגין  .4.1

אצל המשווק המורשה ללקוח במועד הרכישה  לעיל . המתנה תימסר 2.1המפורטות בסעיף 

  נרכשו המוצרים שבמבצע.אצלו 

את המוצרים שבמבצע אצל הינה אך ורק ללקוחות שרכשו בפועל קבלת המתנה הזכאות ל .4.2

זה לעיל, בכפוף למלאי  4במהלך תקופת המבצע כמפורט בסעיף  המשווקים המורשים

 .ועד לגמר מלאי המתנות מתנות 1000 מינימום של העומד על המתנות

ללא התחייבות  –בצבעים שונים  6812או מיקסר סאוטר דגם  106501אופה לחם דגם  :המתנה .5

 על כיריים סאוטר ללא התחייבות לצבע ספציפי 0101לצבע ספציפי. בלנדר דגם 

 כללי .6

 3חטיבת הסחר, ישראלי שמעון  –תקנון המבצע ימצא במשרדי אלקטרה מוצרי צריכה  .6.1

  ראשל"צ.

המבצע, לרבות בקשר עם הזכאות לי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את כללי ונה אמצ .6.2

 .למתנה

בכל עת בלא הודעה  המתנותלהגדיל ו/או להקטין את מלאי אמצ שומרת לעצמה את הזכות  .6.3

את תקופת המימוש והלקוח מוותר בזאת וכן יהיה מנוע להאריך ו/או לקצר ו/או  מראש

 .ומושתק מלעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך

http://www.electra-trade.co.il/


זכאות הלקוח וכן התחייבות אמצ על פי תקנון זה הינן אישיות ואינן ניתנות בשום מקרה  .6.4

 להעברה ו/או המחאה ו/או הסבה בשום צורה ואופן.

ו/או איזה מזכויותיו על פי התקנון  המתנההלקוח לא יהיה זכאי בשום מקרה להמיר את  .6.5

ן לא יתאפשר בידו לממש ח המבצע בכסף ו/או בשווה כסף, וזאת גם בנסיבות בהוו/או מכ

 .את זכויותיו האמורות

לפרסומים אחרים זה התאמה כלשהי בין הוראות תקנון -בכל מקרה של סתירה ו/או אי .6.6

 תקנון לכל דבר ועניין.הלרבות בעיתונות, תגברנה הוראות  ,כלשהם בדבר המבצע

את  לקוח שביטל עסקה במסגרת המבצע יחויב, כתנאי לביטול העסקה על ידו, להחזיר .6.7

על ידי הלקוח ו/או ה כל שימוש. ככל שנעשה שימוש במוצר המתנה שקיבל כאשר לא נעשה ב

כרטיס  ככל שלא ישיב הלקוח את המתנה כאמור לעיל, יחויב הלקוח וישלם את סכום שווי

לאמצ כתנאי לביטול העסקה. אמצ תהיה רשאית לנכות את הסכום הנ"ל מסכום  מתנה

 ההחזר בגין ביטול העסקה.

ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא למבצע  אמצשומי רי .6.8

 זה.

, לרבות מבצעים לחברי מועדון וכן לא יצברו נקודות בגין קנית אין כפל מבצעים והנחות .6.9

 . המוצרים שבמבצע

 


