
  pro TXiaomi 11 -ו Xiaomi 11T השקת תקנון מבצע
 Xiaomi 11T-ו Xiaomi 11Tהשקת במסגרת  ,התנאים המפורטים בתקנון זה יחולו על מבצע הטבות

pro, .)שעורכת החברה )כהגדרתה בתקנון זה 

 הגדרות .1

 ובמרח 513620708, ח.פ. בע"מ חשמל ואלקטרוניקההמילטון 
 .08-6852120פקס:  ,08-6852100טלפון:  .מודיעין, 8 האופה

 " עורכת המבצעהחברה" או "" 
 
 

 MIחנויות רשתו/או  ברחבי הארץ נקודות המכירה המורשות
STORE   :ו/או אתר האינטרנט בכתובתwww.mi-il.co.il. 

 "החנויות"

 .Xiaomi 11T pro-ו Xiaomi 11Tסמארטפון מהדגמים 
 

 "המוצר"

 MI BLUETOOTHמדגם  חבילת מתנות הכוללת: רמקולים
SPEAKER BLUE 16W ;מדגם  אוזניות Mi True 

Wireless Earbuds Basic 2; 98068מדגם  מגן מסך -ו, 
 .להלן 4כמפורט בסעיף  

 "חבילת מתנותהטבת "

תקופה של שתהיה בתוקף למשך מסך שבור  הטבה של החלפת
 .להלן 4, כמפורט בסעיף מועד הרכישהחודשים, החל מ 6

 "שבור מסך החלפתהטבת "

 "הוראות המבצע" .ההוראות המופיעות בתקנון זה

 "משתתף"  להלן. 3בסעיף המנויים  ההשתתפותהעומד בתנאי כל אדם 

בשעה  12.11.2021 ליום עד 08:00בשעה  12.10.2021החל מיום 
  , לפי המוקדם מבניהם.שבמבצע או עד גמר המלאי 23:59

 תקופת המבצע""

 הוראות כלליות .2

. ההשתתפות הינה בכפוף ובהתאם ות/ההטבהתקנון זה בא להסדיר את תנאי קבלת  .2.1
בלשון זכר אך פונה לנשים  מנוסחהתקנון לתנאים המפורטים בתקנון זה בלבד. 

 וגברים כאחד. 

 או להוסיף/למחוק ו ן, לשנות,שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעדכהחברה  .2.2
 והתנאים המחייבים יהיו אל. ולהפסיקו בכל עתוכן לבטלו  תקנון זה,מבצע/תנאים ל

 בכתובת ו/או באתר האינטרנטבמשרדי החברה תקנון המופיע בהמפורסמים 
www.mi-il.co.il ,באותה עת. 

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בתקנון זה לבין פרסומים אחרים  .2.3
 כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.

למנוע השתתפות של  הבלעדי, האת הזכות, על פי שיקול דעת הלעצמ תשומר החברה .2.4
למשתתף שקיים  מתן הטבהלעכב או למנוע  תהיה רשאיתוכן  כלשהו במבצע, משתתף

 עבירה, תוך ביצוע מעשה של מרמה, להטבהלגביו חשש סביר כי הפך להיות זכאי 
 ו/או ו כל דיןשימוש בתוכנות אוטומטיות או תוך הפרת התקנון א חוסר תום לב,

 .שיעלה חשש כי עקף את כללי המבצע באופן אחר כלשהו

 תנאי ההשתתפות .3

 אשר שהינו תושב או אזרח ישראל, מוסדי( או לקוח עסקי/אגיד)אינו ת פרטיאדם  .3.1
 .קיים את התנאים המפורטים בתקנון במלואם, ונקלט במערכות החברה

 ות/ההטבהאופן קבלת  .4
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המשתתפים )כהגדרתם בתקנון זה( הראשונים אשר רכשו את המוצר  3,000 - חבילת מתנות .4.1
  ₪ 450י ובשוחבילת מתנות  רכישת המוצר במעמד ויקבלבחנויות במהלך תקופת המבצע; 

מדגם  ; אוזניותMi Portable Bluetooth Speaker (16W) BLUEמדגם  רמקוליםהכוללת: 
Mi True Wireless Earbuds Basic 2; 98068מדגם  מגן מסך -ו. 

ירכשו סמארטפון מדגם שהמשתתפים הראשונים  3,000 - מסך שבור החלפת .4.2
Xiaomi 11Tאו/, ו Xiaomi 11T pro  תהחלפל בלבד תחד פעמילהטבה  םזכאייהיו 

של  ם הראשונים ממועד הרכישהחודשיה 6מהלך ב, של המוצר הנרכש שבור ךמס
 , ובכפוף לתנאים להלן:המוצר

 .בכפוף להצגת חשבונית רכישהמימוש ההטבה הינו  .4.2.1

 . , והינה חד פעמיתבלבדשבור עבור החלפת מסך ההטבה תקפה  .4.2.2

החברה תהיה רשאית לגבות תשלום מלא בעד ו/או  לא תינתן טבההה .4.2.3
יש למכשיר נזק/ים נוסף/ים מלבד התיקון/החלפת המסך, ככל שיתברר כי 

נעשה שימוש במוצר בניגוד להוראות היצרן ו/או המסך שבר/ים במסך ו/או 
תיקון  בוצעשל זכאי ההטבה ו/או  נשבר עקב התנהגות מכוונת או רשלנית

ו/או  ידי החברה-מאושרת על/מעבדה שאינה מורשיתאדם/ידי -במכשיר על
 יים.הוחלפו במכשיר חלפים/אביזרים לא מקור

לא ניתן להמיר או לשנות את ההטבה/ות וצורת מסירתה/ן בכל אופן ודרך ו/או לקבל  .4.3
 זיכוי או החזר בגינה/ן.

הספקת ההטבות תתבצע במעמד רכישת המוצר בלבד. האחריות לקבלת ההטבה  .4.4
  הינה על הזכאי להטבה בלבד.

בחנויות מובהר כי קבלת ההטבה/ות הינה בכפוף לכך שהמשתתף רכש את המוצר  .4.5
במהלך תקופת המבצע; שילם תמורה מלאה; לא וויתר על ההטבה ו/או לא החליף 

 את המוצר/ביטל את רכישת המוצר ולא הפר את התנאים המפורטים בתקנון זה.

להלן. לא  4.7ההטבות אין ניתנות להחלפה או להחזרה, למעט כמפורט בסעיף  .4.6
לפי שיקול דעתה הבלעדי  תתאפשר בחירת צבעים של ההטבות ובחירת הצבעים היא

 של החברה ובהתאם לזמינות המלאי.

במידה ומכשיר שהוזמן הוחזר ע"י משתתף בכפוף להוראות החוק הרלוונטיות,  .4.7
כי ניתן   מובהר .המשתתף מחויב להחזיר יחד עם המכשיר את ההטבות לפי העניין

 Mi Portable Bluetoothמדגם  רמקוליםמוצרי חבילת המתנות )יהיה להחזיר 
Speaker (16W) BLUEמדגם  ; אוזניותMi True Wireless Earbuds Basic 2; ו- 

 .לבדבולא נעשה בהם שימוש  מאריזתם המקורית שלא נפתחו( 98068מדגם  מגן מסך
לחייב את ככל שהמוצרים הנ"ל נפתחו מאריזתם המקורית החברה תהיה רשאית 

 .ללקוח אותה מסכום הזיכוי/החזראו לקזז  בעלות שלהםהלקוח 

 שונות .5

 .הסכמה לתנאי תקנון זההשתתפות במבצע בהתאם לתנאי המבצע מהווה  .5.1

באחריות בכל צורה שהיא לכל טעות או תקלה של המשתתף אשר  תישאהחברה לא  .5.2
 .ות/בגינה לא מימש המשתתף את ההטבה

להסב ו/או להמחות את הזכות  ת לרוכש המוצר בלבד. איןואישי ההינ ות/ההטבה .5.3
  לצד שלישי כלשהו. ות/למימוש ההטבה

 יסופקו עם אחריות יצרן/יבואן כדין. ככל שרלוונטי(המוצר וההטבה/ות ) .5.4

גרם ייהוצאה שהפסד, אובדן או החברה אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, ולכל  .5.5
 לזכאי להטבה ו/או לכל אדם אחר בקשר עם השתתפותו במבצע זה.
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ו/או לקצר תקופת המבצע  ות/החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההטבה .5.6
ו/או  במבצעו/או להאריכה, להפחית/להגדיל את רשימת המוצרים המשתתפים 

המתנות העומדות לחלוקה, ו/או כל שינוי ופעולה אחרים בקשר עם המבצע ההטבות/
 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וכפי שתימצא לנכון.

נויות/רשתות השיווק החברה אינה אחראית לטיב ו/או איכות השירותים שיינתנו בח .5.7
 בהן יירכשו המוצרים לפי הטבה זו ובכלל.

ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה  החברהרישומי  .5.8
 שהיא למבצע זה.

 .ישולם על ידי משתתף המבצעעל המוצר  תשלום כל מס אשר יחול, ככל שיחול, .5.9

פרשנות ו בקשר לביצועו הדין שיחול בגין כל מחלוקת בקשר לתקנון זה, לרבות .5.10
סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת הנוגעת . הינו הדין הישראלי בלבד -הוראותיו

אביב בלבד, ולא תהא -לתקנון זה תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל
 סמכות לכל בית משפט אחר.

באתר ו/או  מודיעין 8, רחוב האופה החברהבמשרדי  ניתן לעיין בתקנון המבצע .5.11
 .www.mi-il.co.ilהאינטרנט בכתובת: 

 


