
 באחריות!  –שביעות רצון 

TR   רואה את שביעות רצון הלקוח/ה כמטרה אסטרטגית ומרכזית בכל פעילותה, ומאמינה כי מוצריה

 ילוו אתכם במשך שנים רבות.  

ימי ניסיון וזכות החזרה    30בלבד,  LastPriceליין באתר - בשל כך אנו מאפשרים לכם, לקוחות האון

 . מכל סיבה שהיא במשך פרק זמן זה

 פרטי השירות  

 ליין. - ורק ברכישות און , LastPriceהשירות יתאפשר אך ורק ללקוחות הרוכשים דרך אתר  .1

 בלבד.   Audio Proהשירות מתייחס למוצרי המותג  .2

 זכות ההחזרה הינה גם במידה והשתמשתם במוצר.   .3
ימי עסקים )ממקומות   7בהקדם האפשרי, ועד    מביתכםאת המוצר אנו נדאג לאסוף  .4

 מרוחקים יתכן פרק זמן ארוך יותר(. 

 .  )כולל( מיום קבלת המוצר  ותחלהימים הינה קלנדרית )ולא ימי עסקים(,   30ספירת  .5
   . LastPriceשירות הלקוחות של אתר   אל לצורך מימוש זכות ההחזרה, יש לפנות   .6

, תכולת האריזה ותכולת ההזמנה כולה,  ים/ אריזתו המקורית של המוצרחובה לשמור על  .7

כולל   –לרבות מתנות ו/או תוספות ו/או מוצרים נלווים ו/או אחרים אשר סופקו עם ההזמנה 

 אשר ניתנו ללא עלות.  ו/או חלקים ו/או פריטים מוצרים 
 ונקיה.  חשוב לוודא כי מלוא תכולת ההזמנה המוחזרת תהה שלמה, ראויה לשימוש   .8
עם חזרת המוצר למחסננו, תתבצע בדיקה של הפריטים שחזרו, ויינתן זיכוי בהתאם לעמידה   .9

 בתנאים שהוזכרו לעיל, ובהתאם לנספח א' לפרטי השירות. 
שומרת לעצמה את הזכות לשלול מכל משתתף    TRהמכירה ללקוחות פרטיים בלבד, חברת  .10

 ו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון.  את ההטבה במידה ויימצא כי אותו משתתף נהג במרמה

 

 נספח א' לפרטי השירות 

מוצר אשר חזר כאשר ממלא את כל הפרטים שהובאו במסמך פרטי השירות, יזוכה באופן   . א

 (.  , באם שולמומלא )לא כולל דמי המשלוח ששולמו

 . 80%יזוכה בסך  מכשיר אשר הוחזר ללא אריזה: . ב
 ₪.   200ניכוי  שלט: יזוכה במחיר הזמנה במכשיר אשר הוחזר ללא  . ג

 90%כבל חשמל: מכשיר אשר הוחזר ללא  . ד
 90%מכשיר אשר הוחזר ללא כבל אודיו:  .ה
 לא יזוכה כלל.   – חזר והינו תקול )קרי אינו נדלק( מכשיר אשר  . ו

- 50%יזוכה בטווח שבין   –מכשיר אשר הוחזר עם פגיעה חיצונית ו/או שריטה ו/או פגם  .ז

 , בהתאם לאופי הפגיעה, ובכפוף להחלטת החברה.  70%

 

 

 

   


