
 

 

   אתר המכירות לאסטפרייס - 2018תקנון מבצע ראש השנה 

( להלן "לאסטפרייס" יוצאת במבצע במסגרתו זכאי בית אב, שרכש 557101045. כללי : אתר המכירות לאסטפרייס מכשירי חשמל אריה )ח.פ שותפות 1

שהוגדרו למבצע וסומנו בסימון הייעודי  לקבל במתנה, בחיוב של שקל אחד עבור הפקת מהמוצרים ₪  1990בפועל בתקופת המבצע ובסל קניות אחד מעל 

 מסמכים חשבונית מס כחוק  אחת מהמתנות הבאות :
 שח  890שמחירו המלא לצרכן  1400שואב אבק דירט דויל בייבוא רשמי של ניופאן . מדגם 

 או
 שח  890ו המלא לצרכן מכשיר טיגון ללא שמן תוצרת סאטור . בייבוא אלקטרה  שמחיר

 או 
 שח  990בייבא אלקטרה  שמחירו המלא לצרכן  KM480מיקסר סאטור מדגם 

 
 ומעלה, שקראו ואישרו את תקנון האתר, וקראו ואישרו תקנון זה.  18במבצע רשאים להשתתף אזרחי ישראל, בני 

 אינם רשאים להשתתף עובדי לאסטפרייס. 
ית אב על פי אימות ת.ז ומספר לקוח, לאסטפרייס רשאית להצליב מידע בין כרטיסי לקוח ולפסול זכאות למתנה נוספת המבצע מוגבל למימוש אחד ללקוח  / ב

 במידה ויתגלה כי היא מיועדת לאותו בית אב.
אתר מכל סיבה מבלי לגרוע משאר הוראות התקנון, ולמען הסר כל ספק, לקוח שרכש מוצרים שאינם משתתפים במבצע, או שלא במחיר המלא שהוצג ב

עודפים, או  שהיא, בין אם במכירה אישית או על ידי נציג טלפוני, או בעסקה משולבת של מספר מוצרים עליהם ניתנה הנחה נוספת מכל סוג, מוצרי סוג ב',

 מוצרים שנמכרים בחנויות הפיזיות לא יהיה זכאי לקבלת ההטבה

 , או עד גמר מלאי המימושים,  09/09/2018ועד ערב ראש השנה  07/08/2018תאריכי המבצע: תקופת המבצע החל ביום  .2 
 מימושים הוגדרו למבצע לפי הפירוט הבא : 500
 יחידות של מיקסר סאטור 150
 יחידות של  סיר טיגון ללא שמן סאטור  150
 יחידות של שואב אבק דירט דוויל. 200

 

יהיה זכאי הלקוח לקבל את ₪ ,  1990רים המשתתפים במבצע ובתנאי שערכם הכולל עולה על המבצע: בגין כל רכישה של מוצר אחד או יותר מהמוצ .3 

 המתנה, בכפוף למלאי המתנות, ולעמידה בתנאים הכלליים. 
 

לנקודת  המתנה תשלח ללקוח באזורים שבתחומי הקו הירוק, ובאזורי חלוקה של אחת מחברות השליחויות איתה לאסטפרייס עובדת ייתכן והמוצר יישלח גם

 איסוף של אחת מחברות השינוע איתן עובדת לאסטפרייס )למשל בוקס איט(
ידרש במידה ולא ניתן לשלוח את המוצר לכתובת הלקוח מכל סיבה, או במקרה שלא ניתן לצרף את המתנה להזמנה עליה קיבל הלקוח את המתנה, הלקוח י

 ₪ .  29וח שלא תעלה של להגיע לאחר תיאום לאחת מנקודות האיסוף , ולשלם תוספת משל
 איסוף עצמי של המתנה יהיה ללא כל עלות נוספת. אך בתיאום בלבד.

 
 , מרכז עסקים חלונות הסיטי 2נקודות האיסוף בחיפה, שד' פל ים 

 , מגדלי תא.18בתל אביב , רח' נחלת יצחק 
 

יום המלאי של הדגם מסוים לא תתאפשר בחירה, ובסיום המלאי בחירת המתנה תתאפשר כל עוד קיים מלאי ממגוון הדגמים שהוצעו במסגרת המבצע, בס

 שהוגדר כיום האחרון למבצע. 09/09/18יחידות מכלל הדגמים, יסתיים המבצע, גם אם סיום המלאי יהיה לפני  500שהוקצה למבצע 
משתתפים במבצע, הספקים המשתתפים במבצע משתתפים אלפי פריטים מספקים שונים שעליהם החליטה לאסטפרייס, והזכות לשנות את המוצרים ה

 .במבצע, עומדת לרשותה של לאסטפרייס בכל עת. כמו כן עומדת ללאסטפרייס הזכות להאריך את המבצע או הכמות המוצעת כפי שהוגדרה בתקנון זה 
 

 .החלפת המתנה או קבלת זיכוי מכל סוג שהוא אינה אפשרית
 כל מקרה של אי תקינות במכשיר תחול אחריות היצרן.המתנה ניתנת ללקוח לשימוש אישי ואינו מסחרי, וב

כל במקרה של ביטול עסקה חלקי או מלא , וביטול הזכאות למתנה, על הלקוח להחזיר בכוחות עצמו את המתנה שקיבל כאשר לא נעשה בה כל שימוש. כ

, יחויב הלקוח וישלם את סכום שווי המתנה על פי המחירון שנעשה שימוש חלקי או מלא, על ידי הלקוח ו/או ככל שלא ישיב הלקוח את המתנה כאמור לעיל

 ת. המלא לצרכן כפי שפורסם בתקנון זה או מחיר המוצר באתר הזול מבניהם, כתנאי לביטול העסקה, או שסכום זה יקוזז  מהמחיר של העסקה המקורי
שהם בדבר המבצע, לרבות עיתונות, פרסומים ברשת האינטרנט בכל מקרה של סתירה או/ אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כל

 ובכל אמצעי אחר, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.
 


