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מצלמת קנון  בקניית מתנה ברכישת ספר תמונות דיגיטלי ₪  75תקנון מבצע 

 

, במהלך תקופת המבצע אשר ירכשו לכל הלקוחות  מעניקה "(קרט" :להלן)ניופאן -קרטחברת , במסגרת המבצע

לא כולל מוצרים ) **תבחנויות המובחרו כל דגםמ קנון מבית קרט ה מתוצרתמצלמ, להלן. כמפורט בסעיף א

בעיצוב עצמי  ברכישת ספר תמונות דיגיטלי "( המתנה: "להלן)מתנה ₪  75שובר בסך והיא  (מתצוגות ועודפים

 .("המבצע: "להלן)והכל בתנאים כמפורט בתקנון זה להלן  (לופה: להלן)מ "בע לופהמבית 

, או עד גמר המלאי/ו 2014 ניביו 30ליום עד ימשך ו 2013 אוגוסטב 01יום ב ףלתוק נכנסזה  מבצע  .א

 .("תקופת המבצע": להלן)המוקדם מביניהם 

 .יחידות 1,000: ת למבצעיהמוקצכמות הפריטים המינימאלית  .ב

מכל , מצלמת קנון מבית קרט** בתקופת המבצע בחנויות המובחרותתעניק ללקוחות אשר ירכשו  קרט .ג

ברכישת ספר ₪  75 ה שלמתנ ("מצלמה" :לןלה) (עודפיםאו /ו המתצוגשירכשו לא כולל מוצרים ) הדגמים

     .תמונות דיגיטלי בעיצוב עצמי מבית לופה

לקוח אשר לא יעמוד  ,בכל התנאים המפורטים בתקנון זה ה תינתן אך ורק ללקוח אשר יעמודמתנה .ד

 .המתניהיה זכאי ל לאבתנאים המפורטים בתקנון זה 

 : האופן מימוש המתנ .ה

הורדת , ("האתר": להלן) www.lupa.co.il, לופהאתר באמצעות כניסה לת ההטבה הלקוח יוכל לממש א. 1

.  התוכנה ועיצוב ספר דיגיטלי

. בעיצוב עצמי ספר תמונות דיגיטלי עיצובל₪  75ההטבה הינה . 2

י הלקוח ישירות "תשולם עו בהתאם למחירון חברת לופה באתר החברהמשלוח עלות : עלות דמי משלוח. 3

:  מחירון לופה. לא ניתן לאסוף את הספר באיסוף עצמי .לופהלחברת 

 

 

 

 

 

 

 

.  ימי עבודה 14ישלח ללקוח בדואר רשום בתוך הדיגיטלי  ספרה: ספרמשלוח ה . 4

ידי -יינתנו על, (ושליחתו לרבות לעניין עיצוב הספר) למתנההשירות והתמיכה בכל הקשור : שירות ותמיכה. 5

 :או באמצעות המייל 03-6336633: באמצעות מספר הטלפוןי פרטיה המופיעים בתקנון זה "עפ ,לופה חברת

ask@lupa.co.il.  

  הבלעדית של הינו באחריותה  הקשור לספר, זמני האספקה או כל היבט אחר, איכותו, טיב הספר. 6       

.  חברת לופה        
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שלא  מצלמההעם קופסת , המקורית בלבד ובתכולה מלאה הבאריזת המצלמההחלפת /החזרת .ו

 .הכל בכפוף לכל דין, יזוקהנ

לא יינתן זיכוי כספי עבור מתנה שלא מומשה הטבה זו בהטבה אחרת ולהחליף ניתן יהיה לא  .ז

 .ולא ניתן להחזיר הטבה זו

. אין כפל מבצעים והטבות מכל סוג שהוא .ח

 את התקנון וכי הוא מקבל עליו את כי קרא הלקוחמאשר ומצהיר , מסכים מבצעבהשתתפותו ב .ט

  .כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין לקוחמסכים ה, וגם אם לא קרא את התקנון, הוראותיו

 .במהלך תקופת המבצע קרט ניופאן תקנון זה יוצג באתר  .י

קרט שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המבצע הרשומים במסמך זה בכל עת ולפי  .יא

באופן זהה לאופן בו פורסמו ההודעות  וזאת באמצעות הודעה שתפורסם, שיקול דעתה הבלעדי

 .בדבר מבצע זה

 www.karat.co.il/  1700-700-727: לרשימת החנויות המובחרות **
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