
 לקוח ה  בחירתל  חג לרכישת מוצר צבירה למימוש בזירת ה 5%ופון ק  –  2020ראש השנה  תקנון
  
( להלן "לאסטפרייס" יוצאת במבצע במסגרתו  557101045 כללי: אתר המכירות לאסטפרייס מכשירי חשמל אריה )ח.פ שותפות. 1

 990)ובתנאי שהסכום שהוגדר למבצע מעל הסכום המינימאלי  דזכאי בית אב, שרכש בפועל בתקופת המבצע ובסל קניות אח
  ,שקלים(

בזירת  חוזרת  "ח לקנייהקופון הנקוב בסכום כספי בש לקבל, שהוגדרו למבצע וסומנו בסימון הייעודי םוכל מוצרי הסל הינם מוצרי
 . הייעודית שהוקמה לצורך המבצע החג

 
ובניכוי   משתתפים במבצע ומסומנים בסימון הייעודיהסה"כ המוצרים מערך  5%בשווי  זקף לטובתו של הלקוח יהיהר ייאשסכום הקופון 
מסך  ב המורכ עפ"י סל קניותלדוג' ) קליםש 500מקסימום ולכל היותר  שקלים 50. מינימום , הרכבה או התקנהמשלוח דמי הובלה,

 . (שקלים. 500יינתן קופון בסך  ₪  10,000בגובה רים משתתפים מוצ
  

   ומעלה, שקראו ואישרו את תקנון האתר, וקראו ואישרו תקנון זה. 18 במבצע רשאים להשתתף אזרחי ישראל, בני
  .ו/או בני משפחותיהם סנם רשאים להשתתף עובדי לאסטפרייאי

/ בית אב על פי אימות ת.ז ומספר לקוח, לאסטפרייס רשאית להצליב מידע בין כרטיסי לקוח    המבצע מוגבל למימוש אחד ללקוח תקנון
  .במידה ויתגלה כי היא מיועדת לאותו בית אב לקופון נוסף  ולפסול זכאות

  
   מבלי לגרוע משאר הוראות התקנון, ולמען הסר כל ספק,

   לא סומנו בתווית המבצע, לקוח שרכש מוצרים שאינם משתתפים במבצע,
או שלא במחיר המלא שהוצג באתר מכל סיבה שהיא, בין אם במכירה אישית או על ידי נציג טלפוני, או בעסקה משולבת של מספר /ו

לא יהיה זכאי לקבלת  מכל סוג, מוצרי סוג ב', עודפים, או מוצרים שנמכרים בחנויות הפיזיות  מוצרים עליהם ניתנה הנחה נוספת
 .הההטב

 
   תבחצו מוצאי ראש השנה  בספטמבר 20-הועד  2020 באוגוסט 17ב'  תאריכי המבצע: תקופת המבצע החל ביום .2
  .הקצאות קופוני ההחזר לזירה או עד גמר מלאי/ו

 בד.קופונים בל 500המספרי   לשוויםולקו ללא קשר שיחהקופונים  כמות כלומר, – הקצאות 500 סה"כ
  
ייעודית עם מוצרים שנבחרו בקפידה ועליהם ורק עליהם ניתן יהיה לממש את קופון ההחזר  תפתח זירת חגלאסטפרייס  המבצע: .3

 .שיקבל הצרכן
  .מוצרים שונים עליהם ניתן לבצע מימוש קופון קנייה חוזרת 3 רה תהיה מגוונת ותכלול לפחותלאסטפרייס מתחייבת כי הזי

 תמהיל המוצרים בזירה דינאמי ועלול להשתנות מעת לעת.
 
  .צרכן רשאי להוסיף תשלום אם מבקש לממש את הקופון על מוצר היקר מהערך הנזקף לו בקופון שקיבלה

 זירת החג באותו מעמד. עליו לבחור את כלל המוצרים מרכן יכול לממש את הקופון פעם אחת בלבד ולכן הצ
  .מדיניות המשלוחים והתשלומים בזירת המתנות והמבצעים זהה לשאר המוצרים האתר וכפוף לתקנון האתר וחוק הגנת הצרכן

  
אי ועד לתאריך זה זכ 2020 אוקטוברב 15הזירה תיסגר בתאריך  -  בחצות 2020בספטמבר  20 למרות שתוקף המבצע הוא עד

 שותו. שבר הצרכן לממש את הקופון
 
  .מגוון המוצרים והספקים המשתתפים במבצע משתנה מעת לעת. למען הסר ספק 4

 אית לשנות את תמהיל המוצרים בזירת החג על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש., לאסטפרייס רש כמו כן
 
  .יום מיום קבלת המוצר או המוצרים שנרכשו בעסקה המקורית 14ייטען בתיק הלקוח באתר תוך החג  תלקנייה בזירקופון כסף קוד . 5

 יתן למימוש רק באימות מס הלקוח באתרהקופון אינו ניתן להעברה, ונ הקופון הינו ייעודי ללקוח על פי כתובת המייל ות.ז איתה נרשם,
 ת וסיסמא. כתובת המייל האישי בהתחברות לאיזור האישי באתר באמצעות ומותנה 

 
  .מכל המחירים שצוינו בתקנון זה כוללים מע" .6

 
 . , הובלה או הרכבה )במידת הצורך(חהמחירים בזירת המתנות הייחודית אינם כוללים עלויות שילו .7
  

   .תהחלפת הקופון או קבלת זיכוי מכל סוג שהוא אינה אפשרי
 

  .המתנות וניתן למימוש בתאריכי המבצע ותאריכי המימוש שפורסמו בתקנון זה תוצרי זירקופון הקרדיט יהיה תקף רק למ

  .ההטבה ניתנת ללקוח לשימוש אישי ואינו מסחרי, עד התאריך שנרשם בתקנון זה 
  ןתחול אחריות היצר   בכל מקרה של אי תקינות במוצר

 
 : ביטול עסקה

   במקרה של ביטול עסקה חלקי או מלא , וביטול הזכאות לקופון, 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  

רת המתנות והמבצעים, וזאת כתנאי לביטול העסקה, במידה ויבחר להשאיר את  על פי המחיר המלא כפי שהוצג בזי  שווי המוצר
   מהמחיר של העסקה המקורית.  המוצר שקיבל לרשותו סכום זה יקוזז

 
בכל מקרה של סתירה או/ אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות עיתונות, 

  .בכל אמצעי אחר, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר וענייןפרסומים ברשת האינטרנט ו

 


