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 -תקנון-

 OLED  ברוויההאולטימטיבית " מסכי סוני  היורו "חבילת   תקנון מבצע
 

 תיאור המבצע .1
סוני ברוויה סך מלהלן, בתקופת המבצע,   4צרכן סופי הרוכש "בחנות מורשה", כהגדרתה בסעיף 

OLED  קונסולת  בנוסף לרכישת במבצע  ףהמשתתPS5 A1610-FIC  יקבל שני   באותו מעמד
 .במתנה   ( PES21    ,SPIDER MAN – MILES MORALESמתנה )  PSמשחקי 

 
 תקופת המבצע  .2

, הראשון   חבילות 50של  , או עד גמר המלאי 30.6.21 ועד לתאריך  21.6.21החל מתאריך 
 ובאותו מעמד בתקופת המבצע  PS5בצירוף קונסולת  . על הצרכן לרכוש את המסךםמביניה

. הערה: חברת  לשני המוצרים יחד ולהחזיק בחשבונית המעידה כי הרכישה בוצעה בתקופת המבצע
, ולחילופין להגדיל את שעות 48ישפאר רשאית להפסיק את המבצע בכל עת, בהודעה מוקדמת של 

 . הכמות ע"פ זמינות המלאי 
 המוצרים  .3

 :מהדגמים הר"מ ברוויה הדגמים המשתתפים במבצע , מסכי סוני 
 

 
 
 
 
 

 CFI-1016Aמדגם :  PS5קונסולת 
 

חדשים ובאריזתם המקורית, אשר יובאו על ידי ישפאר מוצרי צריכה  המוצרים הנרכשים יהיו אך ורק 
 להלן.    4בע"מ ונרכשו ב"חנות מורשה" כהגדרתה בסעיף 

 
,     PES21מתנה )  PSשני משחקי לצרכן הסופי  ויינתנבמקרה של עמידה בכל התנאים שלעיל ,  .4

SPIDER MAN – MILES MORALES  18740( דגמים  PPSA-01460 , CUSA-   נה במת. 
 
 

 חנויות מורשות  .5
 אך ורק חנויות אשר הוסמכו ע"י ישפאר מוצרי צריכה בע"מ, לשמש כחנויות מורשות למוצרי סוני.  

 אתהקביעה אם חנות הינה "חנות מורשה" תהיה קביעה של ישפאר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
רשימת החנויות המורשות שתחייב את ישפאר ניתן למצוא במשרדי ישפאר מוצרי צריכה בע"מ,  

 וברשימה המצ"ב.   www.isfar.co.ilבאתר האינטרנט של ישפאר מוצרי צריכה בע"מ 
 נות מורשה". * חנויות או סוחרים שאינם מופיעים ברשימה לא יחשבו בשום מקרה כ"ח 

 
  : "המוזלת  רכישת "החבילהלאפשרות  תנאי הזכאות   .6

 .  ובאותו מעמד  ע"י צרכן סופי בתקופת המבצע בוצעו  והקונסולה ת המסךרכיש -
 בוצעה בחנות מורשה.   והקונסולה ת המסךרכיש -
 לו אחריות של ישפאר מוצרי צריכה בע"מ.  ההנרכש יובא ע"י ישפאר מוצרי צריכה בע"מ וניתנמסך ה -
 בשימוש ביתי בלבד.  והקונסולה סךהמ -

סולה וזמן אספקת ונ מתחייבת על אספקת המסך ביחד עם הק אינהחברת ישפאר - זמני אספקה  .7
 ימי עבודה מיום קבלת ההזמנה בישפאר.  14הקונוסלה הינו עד 

 
  –יוחזרו בהתאם לתקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה( המוצרים שבמבצע מדיניות ביטול והחזרה :  .8

 , ובכפוף לדין. 1981-וכן בהתאם לאמור חוק הגנת הצרכן, תשמ"א  2010 –תשע"א 
המוצרים יוחזרו בשלמותם, שכל חלקי המוצר שלמים ותקינים ושלא נעשה בהם שימוש ובאריזתם 

 המקורית.
הביטול תחול אך ורק על כל החבילה מדיניות לא ניתן להחזיר חלק מהחבילה ו למען הסר ספק

( כל עוד לא שנעשה בהם כל   שני משחקים מתנה+  PS5+ קונסולת   OLEDשנרכשה ) מסך 
 שימוש ובכפוף לאמור בדין .

 
 
 
 
 
 

http://www.isfar.co.il/


 
 
 
 
 

 אחריות הרשת/סוחר בתקופת המבצע  .9
 

 – PS  (PES21    ,SPIDER MANשל שני משחקי ם לפתוח מק"ט קד" באחריות הרשת / סוחר  .10
MILES MORALES  דגמים )PPSA-01460 , CUSA-18740   סדרת  מללא חיוב ברכישת מסך ה

BRAVIA OLED  בצירוף קונסולת  המשתתף במבצעPS5  מדגםCFI-1016A.  הטלוויזיה אספקת 
  . הובלה בנפרד חיוב בצירוף מק"ט ישירות לבית הלקוח על ידי ישפאר  תתבצעוהקונסולה 

באחריות הרשת / סוחר להעביר בתקופת המבצע חשבונית קנייה / הזמנה הכוללת את המסך  
בשורה  למשחקי המתנהואת מק"ט הקד"מ  בשורה שניה  PS5, קונסולת ה  שבמבצע בשורה אחת

 .  ומק"ט חיוב ההובלה בנפרד נפרדת
  אלא בעבור מכירות לצרכן הסופי למסך או לקונסולה לסניף / חנות בגין מלאי קיים ןתינתלא  ההטבה

 .בלבד ואספקות ממלאי ישפאר 
 אין כפל מבצעים  

 
 

 ______________________ 
 

 ישפאר מוצרי צריכה בע"מ


