תקנון מבצע שברנו תשוק פסח 2021
כללי
אתר המכירות לאסטפרייס מכשירי חשמל אריה )שותפות מספר  (557101045להלן "לאסטפרייס" יוצאת במבצע במסגרתו זכאי כל בית אב
להנות מעד  ₪ 1000שוברי קנייה לרשת ורדינון נעמן על מגוון מוצרים נבחרים ועל פי התנאים המפורטים.
לקוח שרכש בפועל בתקופת המבצע בסל קניות אחד וברכישה אחת,
בתנאי שהסכום שהוגדר למבצע הוא מעל הסכום המינימאלי וזאת על פי הטבלה המצ"ב

וכל מוצרי הסל הינם מוצרים שהוגדרו למבצע וסומנו בסימון הייעודי ,
יקבל תווי קנייה אלקטרוניים למימוש ברשת ורדינון/נעמן בשווי של ₪ 100-1000
סכום השוברים משתנים והסכום הקובע הוא הסכום שיוצג ויירשם בעמוד המכירה ובזמן המכירה .
על פי רב,
לרוכשים מעל  ₪ 890כלל מעמ ממוצרי המבצע יוענק שובר בשווי של  , ₪ 100לרוכשים מעל  ₪ 1390וצרי המבצע יוענק שובר בשווי  ₪ 200וכו'
על פי הטבלה שפורסמה  ,ובלבד שכל מוצרי הסל משתתפים במבצע.
בנוסף ייתכן ועל מוצרים נקודתיים תהיה צבירה גדולה )אך לא נמוכה מהטבלה שפורסמה בתקנון זה(,
וזאת על פי שיקול דעתה של לאסטפרייס,
תמהיל המוצרים עליהם ניתנת ההטבה ישתנה מעת לעת.
מובהר בזאת כי רק רכישת מוצרים נושאי מדבקת המבצע ,תזכה בשוברים האלקטרוניים,
ובמידה ובסל הקניות יהיו מוצרים שאינם נושאים תווית המבצע,
סכום רכישתם לא יזכה או ייספר לצורך חישוב שובר המתנה האלקטרוני .

במבצע רשאים להשתתף אזרחי ישראל ,בני  18ומעלה ,שקראו ואישרו את תקנון האתר ,וקראו ואישרו תקנון זה.
אינם רשאים להשתתף עובדי לאסטפרייס ו/או בני משפחותיהם.
המבצע מוגבל למימוש אחד ללקוח /בית אב
על פי אימות ת.ז ומספר לקוח,
לאסטפרייס רשאית להצליב מידע בין כרטיסי לקוח ולפסול זכאות לקופון נוסף במידה ויתגלה כי היא מיועדת לאותו בית אב.
מבלי לגרוע משאר הוראות התקנון ,ולמען הסר כל ספק,
לקוח שרכש מוצרים שאינם משתתפים במבצע ,מוצרים שלא סומנו בתווית המבצע,
ו/או שלא במחיר המלא שהוצג באתר מכל סיבה שהיא,
בין אם במכירה אישית או על ידי נציג טלפוני ,או בעסקה משולבת של מספר מוצרים עליהם ניתנה הנחה נוספת מכל סוג ,מוצרי סוג ב' ,עודפים ,או מוצרים שנמכרים בחנויות
הפיזיות לא יהיה זכאי לקבלת ההטבה
תאריכי המבצע
תקופת המבצע החל ביום א'  7במרץ  2021ועד מוצאי חג הפסח  3באפריל 2021
ו/או עד גמר מלאי התווים שהוקצו למבצע .
סה"כ  2000שוברים בסך  ₪ 100במלאי ) (₪ 200,000שיחולקו בתאריכים שהוגדרו או בסיום המלאי.
התווים /שוברי המתנה האלקטרוניים
שובר אלקטרוני אישי למימוש ברשת חנויות נעמן או ורדינון  ,ובתוקף עד ) 3/2026חמש שנים(
השוברים יוצגו בתיק הלקוח באתר עד  14ימי עסקים מיום קבלת המוצר בפועל .
השוברים יוקצו בכפולות של ) ₪ 100לקוח הזכאי ל ₪ 200-יקבל  2שוברים של  ₪ 100הניתנים למימוש בעסקה אחת או שתיים(
המימוש יהיה בכל סניפי "ורדינון" ו"נעמן" למעט חנויות עודפים ) ,(OUTLETירידי מכירות ,או מוצרי עודפים בסניפים.
מימוש חד פעמי בעסקה  -לא ניתן לצבור יתרה בשובר.
לא יינתן זיכוי בגין אי מימוש.
ללא כפל מבצעים והנחות.
לרשימת חנויות ורדינון המכבדות את השובר
https://www.vardinon.co.il/branches/branch/index
לרשימת חנויות נעמן המכבדות את השובר
https://www.naamanp.co.il/branches/branch/index
מובהר בזאת ,כי האחריות בגין ה שובר האלקטרוני וכן בגין המוצרים הנרכשים באמצעות שובר המתנה האלקטרוני ,חלים על ורדינון ועל נעמן בלבד וללקוח ו/או מי מטעמו לא יהיו
כל טענות או תביעות או דרישות כנגד תקינות המוצרים שיירכשו ,מימוש השובר ,איכות המוצרים ,תקינותם וחוקיותם.
למען הסר ספק מגוון המוצרים והספקים המשתתפים במבצע זה משתנה מעת לעת.
כל המחירים שצוינו בתקנון זה כוללים מע"מ.
החלפת או החזרת שובר המתנה האלקטרוני אינה אפשרית לאחר מימושה.
במקרה של ביטול עסקה לאחר שנמסר לידי הלקוח השובר האלקטרוני ,השובר או השוברים שנמסרו יבוטלו ורק לאחר אישור ביטולם על ידי מנפיקת השוברים ,ניתן יהיה לבטל את
כלל העסקה .ככל שבוצע שימוש מלא או חלקי בשובר האלקטרוני  ,יחויב הלקוח בסכום השובר בו ביצע שימוש ולא יהיה חלק מתנאי ביטול עסקת מכר מרחוק ,שלא תחול על
רכישת המוצר פיזית בחנויות רשת ורדינון נעמן.
ההטבה ניתנת ללקוח לשימוש אישי ואינו מסחרי ,עד התאריך שנרשם בתקנון זה .
בכל מקרה של אי תקינות במוצר תחול אחריות היצרן
במקרה של ביטול עסקה חלקי או מלא  ,וביטול הזכאות לשובר המתנה האלקטרוני,
על הלקוח לשלם את ערכו המלא של השובר לאחר שהוא ניתן לו .
בכל מקרה של סתירה או /אי התאמה כלשהי בין הור אות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע ,לרבות עיתונות ,פרסומים ברשת האינטרנט ובכל אמצעי אחר,
תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.

