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להלן "לאסטפרייס" יוצאת במבצע במסגרתו זכאי בית , (516505500)ח.פ לאסט פרייס בע"מ  –. כללי: אתר המכירות לאסטפרייס 1

  ,שקלים( 1000)ובתנאי שהסכום שהוגדר למבצע מעל הסכום המינימאלי  אב, שרכש בפועל בתקופת המבצע ובסל קניות אחד
גות המבצע בתיק הלקוח באתר בסכום על פי מדרקרדיט  לקבל, שהוגדרו למבצע וסומנו בסימון הייעודי וכל מוצרי הסל הינם מוצרים

 שקלים )לפי ת.ז ומספר לקוח(.   500ובסכום מקסימלי של 
  

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

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

 
 (.-המבצע אינו תקף במכירות אישיות )הצעות החל מ

 סכום ההזמנה אינו כולל את דמי המשלוח.
בו ההזמנה  "אספקה מאוחרת" ו"לאסטפרייס" רשאית לפסול את זכאות ההשתתפות במקרה מזכאות המבצע ב כמו כן, לא ניתן ליהנות 

 אליהם התחייבה "לאסטפרייס" לבחירת הלקוח. אינה סופקה במסגרת ימי העסקים  

  
   מבלי לגרוע משאר הוראות התקנון, ולמען הסר כל ספק,

   בתווית המבצע, לא סומנו 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 

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

 
  ההקצאות )המוקדם מביניהם(. או עד גמר מלאיו/ 2022בינואר  31עד  2022בינואר  27 תאריכי המבצע: תקופת המבצע .2

 . המספרי לשוויםשיחולקו ללא קשר  הזכאויות כמותכלומר,  – הקצאות 200 סה"כ
  
 שקלים. 500הוא סכום הקרדיט המקסימלי שלקוח בודד )לפי ת.ז או מספר לקוח באתר( יכול לצבור  .3

  
.  2022בדצמבר,   30עמוד לזכות הזכאים למימוש עד תוקף הקרדיט שיינתן י -  בחצות בינואר 31 למרות שתוקף המבצע הוא עד

 לאחר תאריך זה, קרדיט שלא ימומש יימחק. 
 
  . למען הסר ספק מגוון המוצרים והספקים המשתתפים במבצע משתנה מעת לעת.4
 על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש. המשתתפים במבצערשאית לשנות את תמהיל המוצרים " לאסטפרייס"
 
  יום מיום קבלת המוצר או המוצרים שנרכשו בעסקה המקורית. 14ייטען בתיק הלקוח באתר תוך  הקרדיט הייעודי שיינתן לזכאים. 5

  אינו ניתן להעברה, וניתן למימוש רק באימות מס הלקוח באתר והוא הינו ייעודי ללקוח על פי כתובת המייל ות.ז איתה נרשם הקרדיט
 ומותנה בהתחברות לאיזור האישי באתר באמצעות כתובת המייל האישית וסיסמא. 

 
 כל המחירים שצוינו בתקנון זה כוללים מע"מ.  .6

 
 שוות ערך לשקל אחד.שווי נקודת קרדיט אחת  .7
  

   .החלפת הקופון או קבלת זיכוי מכל סוג שהוא אינה אפשרית
  המתנות וניתן למימוש בתאריכי המבצע ותאריכי המימוש שפורסמו בתקנון זה. יהיה תקף רק למוצרי זירתקוד הקופון 

תחול אחריות    מקרה של אי תקינות במוצרבכל . ההטבה ניתנת ללקוח לשימוש אישי ואינו מסחרי, עד התאריך שנרשם בתקנון זה
 . היצרן

 
 ביטול עסקה: 

   במקרה של ביטול עסקה חלקי או מלא , וביטול הזכאות לקופון, על הלקוח להחזיר בכוחות עצמו את המוצר שקיבל
וישלם את סכום   ככל שנעשה שימוש חלקי או מלא, על ידי הלקוח ו/או ככל שלא ישיב הלקוח את המתנה כאמור לעיל, יחויב הלקוח

על פי המחיר המלא כפי שהוצג בזירת המתנות והמבצעים, וזאת כתנאי לביטול העסקה, במידה ויבחר להשאיר את    שווי המוצר
בכל מקרה של סתירה או/ אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון   מהמחיר של העסקה המקורית.  המוצר שקיבל לרשותו סכום זה יקוזז

לשהם בדבר המבצע, לרבות עיתונות, פרסומים ברשת האינטרנט ובכל אמצעי אחר, תגברנה הוראות התקנון  זה לפרסומים אחרים כ
  לכל דבר ועניין.

 


