תקנון מבצע פסח  – 2020מבצע "פסח היסטרי "+לחברי מועדון LastPrice Plus
 .1כללי :אתר המכירות לאסטפרייס  -מכשירי חשמל אריה ) שותפות " (557101045לאסטפרייס" יוצאת במבצע במסגרתו זכאי בית
אב  /צרכן הנמנה על מועדון הלקוחות  LastPrice Plus,להטבה לבחירה .
לקוח שאינו מוגדר עם קהל הלקוחות  LastPrice Plusיכול להצטרף תמורת תשלום דמי חברות למועדון כפי שמפורטים בעמוד המועדון באתר .
https://www.lastprice.co.il/Plus
כל זאת כאשר המוצר ו/או המוצרים נרכשו בתקופת המבצע ובסל קניות אחד ובתנאי שהסכום שהוגדר למבצע מעל הסכום המינימאלי על פי הטבלה המצורפת ,וכלל המוצרים שהוצגו בסל משתתפים
,
במבצע וסומנו בסימון הייעודי באתר
לקבל קופון הנחה למימוש מיידי או בחירת הטבה ב 99שקלים או מתנה בשקל בכפוף למפורט בטבלה.
כל חבר במועדון הלקוחות רשאי לבחור הטבה אחת ובפרט שלא מימש את זכותו לבחירת הטבה במהלך תקופת המבצע כלל .המבצע אינו תקף לרוכשים במכירות אישיות )הצעות החל מ , (-מכירות
טלפוניות ,או חנויות לאסטפרייס סניף חיפה ו/או תל אביב .
מצ"ב טבלת ההנחות  /ההטבות .
סכום קנייה מינימאלי
 990ש"ח ומעלה

הטבות לבחירה
 2%הנחה במעמד החיוב

 1,990ש"ח ומעלה

או סט סכינים שף אבן שיש מושחרת וקולפן ירקות בשווי  149ש"ח בחיוב של  ₪ 1בלבד )עבור הפקת מסמכים(
 3%הנחה במעמד החיוב

 2,990ש"ח ומעלה

או סט סכינים שף אבן שיש מושחרת וקולפן ירקות בשווי  149ש"ח בחיוב של  ₪ 1בלבד )עבור הפקת מסמכים(
או בלנדר מבשל מכין מרקים שייקים ותבשילים מבית  Moulinexדגם  LM841810בשווי  599ש"ח בתוספת  99ש"ח
או טלויזיה  Akai "32דגם  JP32HD1100בשווי  649ש"ח בתוספת ₪ 99
או סיר טיגון ללא שמן  Air Fryerמבית  Sauterדגם  AFS-2035בשווי  990ש"ח בתוספת  99ש"ח.
 4%הנחה במעמד החיוב
או סט סכינים שף אבן שיש מושחרת וקולפן ירקות בשווי  149ש"ח בחיוב של  ₪ 1בלבד )עבור הפקת מסמכים(
או בלנדר מבשל מכין מרקים ומנות קרות מבית  Moulinexדגם  LM841810בשווי  599ש"ח בחיוב של  ₪ 1בלבד )עבור הפקת מסמכים(
או טלויזיה  Akai "32דגם  JP32HD1100בשווי  ₪ 649בחיוב של  ₪ 1בלבד )עבור הפקת מסמכים(
או סיר טיגון ללא שמן  Air Fryerמבית  Sauterדגם  AFS-2035בשווי  990ש"ח בחיוב של  ₪ 1בלבד )עבור הפקת מסמכים(

לטובת המבצע הוקצו סה"כ  550מוצרים לקידום המבצע והמכירות כמפורט כאן.
 200סטים של סכין שף אבן שיש מושחרת
 200בלנדר מבשל מרק מולינקס
 50טלויזיות "32 AKAI
 100סירי טיגון  SAUTERללא שמן
לאסטפרייס רשאית ל הפסיק את המבצע בכל עת ,להודיע על סיומו מכל סיבה לרבות סיבות שאינן תלוית בה ,לרבות סיבות הקשורות בנגיף הקורונה.
כמו כן רשאית לאסטפרייס לשנות את תמהיל המוצרים ללא הודעה מוקדמת בכל רגע נתון על פי שיקל דעתה הבלעדי .
במבצע רשאים להשתתף אזרחי ישראל ,בני  18ומעלה ,שקראו ואישרו את תקנון האתר ,וקראו ואישרו תקנון זה.
אינם רשאים להשתתף עובדי לאסטפרייס ו/או בני משפחותיהם .המבצע מוגבל למימוש אחד ללקוח  /בית אב על פי אימות ת.ז ומספר לקוח ,לאסטפרייס רשאית להצליב מידע בין כרטיסי לקוח
ולפסול זכאות להטבה נוספת במידה ויתגלה כי היא מיועדת לאותו בית אב.
מבלי לגרוע משאר הוראות התקנון ,ולמען הסר כל ספק ,לקוח שרכש מוצרים שאינם משתתפים במבצע ,ו /או שלא במחיר המלא שהוצג באתר מכל סיבה 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' ,עודפים ,או מוצרים שנמכרים בחנויות הפיזיות לא יהיה זכאי לקבלת ההטבה.
 .2תאריכי המבצע:
תקופת המבצע החל ביום ב' ה 16-במרץ  2020ועד ה 25-באפריל  2020בחצות או עד גמר מלאי ההקצאות סה"כ .מינ'  40הקצאות לכל סוגי ההטבות.
 .3המבצע :לאסטפרייס תציג רשימת הטבות בהתאם לסל המוצרים )ממגוון המוצרים המשתתפים במבצע בלבד( עפ"י הסכומים בטבלה בסעיף  .1על הצרכן להיות חבר במועדון הפלוס )מועדון החברים(
הכרוך בעלות מופחתת לתקופת המבצע של  49שקלים עבור תקופת חברות קצובה בת שנה ימים )החברות אינה מתחדשת באופן אוטומטי( ולעמוד בתנאי המינימום למבצע.
תמהיל המוצרים וההטבות דינאמי ועלול להשתנות מעת לעת.
צרכן רשאי לבחור הטבה אחת ממגוון ההטבות להן נמצא זכאי .כמו כן ,קופוני ההנחה ניתנים למימוש חד פעמי – לא ניתן יהיה לממש את הקופונים במועד מאוחר יותר אלא במעמד בחירת ההטבה בלבד
ובפרט שהצרכן מחובר למשתמש המקושר לחברות מועדון פעילה.
מדיניות המשלוחים והתשלומים תהא הולמת לתקנון האתר ובכפוף לחוק הגנת הצרכן.

 .4למען הסר ספק מגוון המוצרים והספקים המשתתפים במבצע משתנה מעת לעת.
 .5באם ההטבה שנבחרה הינה מוצר ,ולא קופון הנחה מיידי – לאסטפרייס תהא רשאית לעכב את אספקת המתנה עד קבלת המוצרים בגינם ניתנה ההטבה בביתו של הצרכן ולא יאוחר מ 14-ימי עסקים
לכל היותר.
 .6כל המחירים שצוינו בתקנון זה כוללים מע"מ.
 .7המחירים של ההטבות והמתנות הייחודית אינם כוללים עלויות שילוח ,הובלה או הרכבה )במידת הצורך(.
החלפת ההטבה או קבלת זיכוי מכל סוג שהוא אינה אפשרית.
ההטבה ניתנת ללקוח לשימוש אישי ואינו מסחרי ,עד התאריך שנרשם בתקנון זה.
בכל מקרה של אי תקינות במוצר תחול אחריות היצרן במקרה של ביטול עסקה חלקי או מלא ,וביטול הזכאות להטבה ,על הלקוח להחזיר בכוחות עצמו את המוצר שקיבל ככל שנעשה שימוש חלקי או מלא,
על ידי הלקוח ו/או ככל שלא ישיב הלקוח את המתנה כאמור לעיל ,יחויב הלקוח וישלם את סכום שווי המוצר על פי המחיר המלא כפי שהוצג בתקנון זה ובחלוניות המבצע באתר ,וזאת כתנאי לביטול
העסקה ,במידה ויבחר להשאיר את המוצר שקיבל לרשותו סכום זה יקוזז מהמחיר של העסקה המקורית .בכל מקרה של סתירה או /אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר
המבצע ,לרבות עיתונות ,פרסומים ברשת האינטרנט ובכל אמצעי אחר ,תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.

