
 

 

 

 WOWמבצע תקנון  

הלקוח ירכוש מסך  במסגרתו  מבצע ךעור  "המשווק"(  להלן:) (פרייסלאסטשירי חשמל אריה )מכ

תקנון זה. כל פעולה   פות במבצע כפופה לתנאיתת. ההשויקבל הובלה והתקנה חינם הטלוויזי

 מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה. ש מבצע זהלמימו

 .הגדרות 1

 ( פרייסלאסטשירי חשמל אריה ) כמ : " מבצעה  ךור "ע1.1
 27/11/21 -עד ה 25/11/21מיום   : "קופת הפעילות ת"  1.2
צרכן   ,  שנים  18מי שמלאו לו  –  " לקוחאו "  " " או "משתתף/יםמבצעזכאי להשתתף ב"1.3

   1981-חוק הגנת הצרכן, תשמ"א המוגדר לפי  

עם הובלה והתקנה   לקוח שרוכש במסגרת המבצע יקבל את הטלוויזיה שרכש ":  המבצע"  1.4 
 . ת ח.י. אלקטרוניקה ורכיבים בע"מ באמצעות חבר   חינם
  ":  המסך "  1.5

 

• WOW NANO 75" –   סדרה 75ודל בגמסך "NANO75   הובלה והתקנה כולל  
   ₪.  4,990 במחיר 

• WOW OLED 77" –   סדרה  " 77בגודל מסךOLEDB1   הובלה והתקנה כולל  
 ₪.   9,990במחיר 

 
 תקופת המבצע   .1

 . 00:00בשעה  27/11/2021 אריךת ויסתיים ב 20:00שעה מ 25/11/2021 -המבצע יחל ב 
   

 מבצע מימוש ה .2

 . על הלקוח לרכוש את המוצר בתקופת המבצע בלבד •

לקוח שירצה לתאם את קבלתה והתקנתה של הטלוויזיה במועד מאוחר יותר יוכל לעשות זאת עד   •
 ביצוע ההזמנה. ממועד  יום  30

 
 סייגים למימוש:  .3

 

 חברת ח.י אלקטרוניקה ורכיבים בע"מ. ו הובלה והתקנה על ידי המבצע בתוקף עבור הובלה א •

 . מהחנות שרות לאיסוף עצמילא תינתן אפ •

 ימי עסקים.  14זמן אספקת המסך לבית הלקוח עד  •

קרית שדה התעופה   10רחוב השרון  –. ח.י אלקטרוניקה ורכיבים בע"מ איסוף עצמי ממחסני   •
 ללא צורך בתיאום ראש.  11:00-12:00ת ה' בשעו –בימים א' 

 
 

 כללי  .4
 

 שנות אחריות.  3ך ניתנות למס •

 יחידות .  100במבצע:   מסכים לכל הדגמיםמינימום  •

כלול   –₪ ובמסגרת מבצע זה  250הינו ח.י אלקטרוניקה ורכיבים בע"מ מחיר הובלה והתקנה ע"י   •

 במחיר המבצע. 

הבלעדי וללא מתן הודעה מראש   וקול דעתרשאי להפסיק את המבצע בכל זמן ועפ"י שי  המשווק  •
לפגוע או לגרוע מזכויות או התחייבויות שנוצרו קודם לשינוי, אלא אם יהיו הנחיות ו/או  וזאת מבלי  

 צווים אשר יגבילו את מתן ההטבה. 

 המבצע לא יחול על מוצרים שנרכשו מעודפים/ תצוגות/ משומשים.  •

 בכל עת.  ואי המבצע לפי שיקול דעת זכות בלעדית לשנות את תנ ושומר לעצמ המשווק  •

 


