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  2017שברנו את השוק פלוס  ראש השנה  –תקנון מבצע 
 

להלן "לאסטפרייס" יוצאת במבצע במסגרתו זכאי כל בית אב, שרכש בפועל בתקופת  557101045מכשירי חשמל אריה ח.פ -אתר המכירות לאסטפרייסכללי:  .1

ית מס בלבד עבור הפקת חשבונ₪  1-מהמוצרים שהוגדרו למבצע וסומנו בסימון הייעודי בלבד לקבל הטבה )מתנה( בתמורה ל₪  1990המבצע ובסל קניות אחד מעל 

 . ורישום תנועת מלאי . לבחור מתנת חג אחת בלבד ממגוון המתנות שהוגדרו והוקצו למבצע

 ₪  499מחירו לצרכן  – קורל | קורנינג בייבוא שקל היבואן הרשמי בישראל סט צלחות ואירוח תוצרת  .1
 

 ₪  899שמחירו המלא לצרכן  –בשירות אלקטרה  FP333 . מעבד מזון סאטור מדגם2
 

 ₪  499ופה לחם נירוסטה , דיגיטלי תוצרת ״כרומקס״  בשירות ברימאג , ומחירו המלא לצרכן . א3
 

 

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

 .בני משפחותיהם

ידה מימוש אחד ללקוח  / בית אב על פי אימות ת.ז ומספר לקוח, לאסטפרייס רשאית להצליב מידע בין כרטיסי לקוח ולפסול זכאות להטבה נוספת במהמבצע מוגבל ל

 .ויתגלה כי היא מיועדת לאותו בית אב

א במחיר המלא שהוצג באתר מכל סיבה שהיא, בין אם מבלי לגרוע משאר הוראות התקנון, ולמען הסר כל ספק, לקוח שרכש מוצרים שאינם משתתפים במבצע, או של

וצרים שנמכרים בחנויות במכירה אישית או על ידי נציג טלפוני, או בעסקה משולבת של מספר מוצרים עליהם ניתנה הנחה נוספת מכל סוג, מוצרי סוג ב', עודפים, או מ

 הפיזיות לא יהיה זכאי לקבלת ההטבה

 , או עד גמר מלאי המימושים, 23/09/2017ועד  22/08/2017החל ביום תאריכי המבצע: תקופת המבצע  .2 
 סט צלחות . לאסטפרייס רשאית להגדיל את הכמות המוצעת . 100אופה לחם,  200מעבדי מזון,  200מימושים הוגדרו למבצע על פי הפירוט:  500 

 

יהיה זכאי הלקוח לקבל את ההטבה, ₪ ,  1990ע ובתנאי שערכם הכולל עולה על המבצע: בגין כל רכישה של מוצר אחד או יותר מהמוצרים המשתתפים במבצ .3 

  .בכפוף למלאי המתנות, ולעמידה בתנאים הכלליים

 את ההטבה ניתן לאסוף לאחר פרעון מלא של כלל המוצרים שנרכשו, תוך התחייבות שלא לבטלם, אלה במסגרת התנאים שיוצגו בתקנון זה .
 ימי עסקים מיום השלמת העסקה. 21ש״ח , המשלוח יסופק בנפרד ועד  29וספת עלות דמי משלוח עם שליח  תוספת שלא תעלה על ניתן גם לבחור במשלוח בת

 
חת מחברות השינוע באזורים שבתחומי הקו הירוק, ובאזורי חלוקה של אחת מחברות השליחויות איתה לאסטפרייס עובדת ייתכן והמוצר יישלח גם לנקודת איסוף של א

את ההטבה,  ן עובדת לאסטפרייס.במידה ולא ניתן לשלוח את המוצר לכתובת הלקוח מכל סיבה, או במקרה שלא ניתן לצרף את ההטבה להזמנה עליה קיבל הלקוחאית

 . ולא ישלם את דמי המשלוח –הלקוח יידרש להגיע לאחר תיאום לאחת מנקודות האיסוף 

 מלאי זמין של אחת המתנות או כולן.אין התחייבות כי באחת מהנקודות או בכולן יהיה 
 נקודות האיסוף בחיפה,

 , מרכז עסקים חלונות הסיטי 2לאסטפרייס מחסנים שד' פל ים 
 , מגדלי תא.18לאסטפרייס תל אביב , רח' נחלת יצחק 

 בארות יצחק  -מחסני הדקל מרכז מסחרי 
 . אזור תעשייה עפולה –מחסני הצפון שרונה 

עוד קיים מלאי ממגוון הדגמים שהוצעו במסגרת המבצע, בסיום המלאי של הדגם מסוים לא תתאפשר בחירה, ובסיום המלאי שהוקצה בחירת ההטבה תתאפשר כל 

 .שהוגדר כיום האחרון למבצע 23/9/2017יחידות מכלל הדגמים, יסתיים המבצע, גם אם סיום המלאי יהיה לפני 500למבצע 

שעליהם החליטה לאסטפרייס, והזכות לשנות את המוצרים המשתתפים במבצע, הספקים המשתתפים במבצע, עומדת  במבצע משתתפים אלפי פריטים מספקים שונים

 לרשותה של לאסטפרייס בכל עת. 
 

 החלפת ההטבה או קבלת זיכוי מכל סוג שהוא אינה אפשרית.
   !לא יזכה את הלקוח בכל הנחה נוספת –ויתור על הזכאות להטבה 

 ! ימוש אישי ואינו מסחרי, ובכל מקרה של אי תקינות במכשיר תחול אחריות היצרן בלבדההטבה ניתנת ללקוח לש

 במקרה של ביטול עסקה חלקי או מלא , וביטול הזכאות להטבה, על הלקוח להחזיר בכוחות עצמו את ההטבה שקיבל כאשר לא נעשה בה כל שימוש. 
לא ישיב הלקוח את ההטבה כאמור לעיל, יחויב הלקוח וישלם את סכום שווי ההטבה על פי המחירון המלא ככל שנעשה שימוש חלקי או מלא, על ידי הלקוח ו/או ככל ש 

  .לצרכן כפי שפורסם בתקנון זה או מחיר המוצר באתר הזול מבניהם, כתנאי לביטול העסקה, או שסכום זה יקוזז  מהמחיר של העסקה המקורית

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

 .אחר, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין

 . בכל עניין הסמכות השיפוטית תהיה בבית משפט השלום חיפה

 



 

 

 


