
 סאוטרלמוצרי  חג תקנון מבצע

 

"( יוצאת במבצע במסגרתו כל לקוח אלקטרה)להלן: " מ"בע (1951) מוצרי צריכה אלקטרה :כללי .1
אצל ( להלן ם)כהגדרת במבצע המשתתפיםמוצרי סאוטר מוצר מהמבצע שרכש בפועל במהלך תקופת 

חרים פרטיים רשתות שיווק החשמל ו/או אצל סובאמצעות האינטרנט, המשווקים המורשים )
 ם)כהגדרת מתנה יכרטיסבלבד, לקבל במהלך תקופת המבצע יהיה זכאי להלן(,  )כהגדרתם(מורשים

  .וברשת חנויות נעמןברשת חנויות ורדינון למימוש להלן( 

 סאוטרמבלי לגרוע משאר הוראות התקנון ולמען הסר ספק, לקוח אשר רכש מוצר ממוצרי 
מעודפים,  ט(נרבין אם ישירות ובין אם דרך האינטרשים )ממשווקים שאינם מו המשתתפים במבצע
  .לא יהיה זכאי להשתתף במבצעתצוגות או סוגי ב' 

 :הגדרות .2

כל מוצר מהמוצרים שמשתתפים במבצע )כהגדרתם להלן(, יזכה את רוכשו  – "מתנה יכרטיס" 
 4) ₪ 700של מצטבר מתנה בסך  יבכרטיס, במעמד הרכישה ולאחר התשלום ואישורו בגין הקניה

בשווי כרטיסי מתנה סה"כ . ₪ 100 , וכן כרטיס מתנה נוסף בסףכל אחד ₪ 150של כרטיסי מתנה 
ברשת חנויות נעמן ובלבד שנקנה אצל המשווקים , למימוש ברשת חנויות ורדינון ו(₪ 700מצטבר של 

 , בכפוף לתנאי המימוש המפורטים להלן.והרשתות המורשות המורשים

 :"במבצעהמוצרים המשתתפים "

 ;מתוצרת סאוטר תנור משולב .1

 ;מתוצרת סאוטר תנור בנוי .2

 ;מתוצרת סאוטר מדיח .3

 ;מתוצרת סאוטר (למעט מקרר משרדי)מקרר  .4

 .מתוצרת סאוטר כיריים אינדוקציה .5

המשתתפים במבצע והמשווקים המוכרים את המוצרים כל החנויות  -המשווקים המורשים" "
ינטרנט של ווקים המורשים המפורסמת באתר האכהגדרתם לעיל, אשר מופיעים ברשימת המש

  .http://www.electra-trade.co.ilבכתובת  חטיבת הסחר של אלקטרה

 המתנה כרטיסימלאי גמר ו/או עד  2.10.2016ועד ליום  1.9.2016החל מיום   - "תקופת המבצע"
ופת המבצע או להאריך את תק לאלקטרה, לפי המוקדם, ובכפוף לכל זכות המוקנית )כמפורט להלן(

  לקצרו, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

 : המבצע .3

באחת מהרשתות  ך תקופת המבצע, במהלהמוצרים המשתתפים במבצעבגין כל רכישה של  .3.1
המוצרים בכפוף למלאי , מתנהה יכרטיסאת  יהיה זכאי הלקוח לקבל, המשתתפות במבצע

   .אצל המשווקים המורשים שבמבצעהמשתתפים 

ימסר ללקוח שרכש איזה מהמוצרים המשתתפים במבצע עם מסירת המוצר מתנה יה יכרטיס .3.2
ל . חתימת הלקוח עהתשלום בגין הקניה אישור ולאחר רכישת המוצר במעמד הלקוחלידי 

בהתאם להוראות תקנון מבצע  המתנה יכרטיסלו  כאמור תעיד על כך שנמסר התשלום אישור
  זה.

האחריות ים שבמבצע אצל המשווקים המורשים, ככל שהלקוח רכש את המוצר, כי מובהר .3.3
וללקוח לא  הינה של המשווק המורשה ממנו הלקוח רכש את המוצר המתנה יכרטיסלמסירת 

 .בקשר לכך ענה, דרישה ו/או תביעה כלפי אלקטרהתעמוד על ט

  .כרטיסים 500,2כרטיסי מתנה עומד על מינימום של מלאי  .3.4

 :כרטיס המתנה .4

 .1.8.2021עד לתאריך נעמן וורדינון מתנה ברשת חנויות ה יניתן לממש את כרטיס .4.1

: נעמן ניתן להיכנס לאתר האינטרנטורדינון ולרשימת חנויות  .4.2
http://www.vardinon.co.il/home_naaman?clicktab=1 . 

http://www.vardinon.co.il/home_naaman?clicktab=1
http://www.vardinon.co.il/home_naaman?clicktab=1


ובכפוף  םהמתנה עצמ יים המפורטים על גבי כרטיסהמתנה יהיה בהתאם לתנא ימימוש כרטיס .4.3
  .רשת ורדינון ורשת נעמןלתנאי 

 יהמוצרים הנרכשים באמצעות כרטיסבגין  וכןהמתנה  יכרטיסמובהר בזאת, כי האחריות בגין  .4.4
מלהעלות כל טענה  יםהלקוח ו/או מי מטעמו מנועו בלבדנעמן על וורדינון על חלים , המתנה

כנגד אך לא רק, לרבות  ,מוצרים שנרכשוהכנגד  כלפי אלקטרהה ו/או תביעה ו/או דריש
 . חוקיותםאיכותם או  ם, מימושםתקינות

 :כללי .5

, ראשל"צ 1חטיבת הסחר, שפירא  –תקנון המבצע ימצא במשרדי אלקטרה מוצרי צריכה  .5.1
  ובאתר האינטרנט של אלקטרה.

 גברים כאחד.לם ובלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשי נכתבבתקנון זה  האמור .5.2

שומרת לעצמה את הזכות לשנות את כללי ונהלי המבצע, לרבות בקשר עם הזכאות  אלקטרה .5.3
  .מימושהו/או מועדי ואופן  המתנה יכרטיסלקבלת 

 כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוחיות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה.  .5.4

והלקוח מוותר  המבצעתקופת  שומרת לעצמה את הזכות להאריך ו/או לקצר את אלקטרה .5.5
 בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

על פי תקנון זה הינן אישיות ואינן ניתנות בשום מקרה אלקטרה זכאות הלקוח וכן התחייבות  .5.6
 להעברה ו/או המחאה ו/או הסבה בשום צורה ואופן.

הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים  התאמה כלשהי בין-בכל מקרה של סתירה ו/או אי .5.7
כלשהם בדבר המבצע, לרבות בעיתונות, בטלוויזיה ובכל אמצעי אחר, תגברנה הוראות התקנון 

 לכל דבר ועניין.

ו/או איזה מזכויותיו על פי  המתנה יכרטיסהלקוח לא יהיה זכאי בשום מקרה להמיר את  .5.8
בנסיבות בהן לא יתאפשר בידו  התקנון ו/או מכח המבצע בכסף ו/או בשווה כסף, וזאת גם

או מחלוף תקופת המתנה  יכרטיסלממש את זכויותיו האמורות, לרבות כתוצאה מאובדן 
 המימוש.

/או ו אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, ולכל הוצאה שתגרם למשתתף במבצע אלקטרה .5.9
 .לכל אדם אחר בקשר עם השתתפותו במבצע זה

 י מתנה הושגולכרטיסי שיקול דעתה הבלעדי, כי הזכאות , על פבכל מקרה בו תחליט אלקטרה .5.10
 ילכרטיסאות תוצאה של זיוף ו/או בניגוד לאמור בתקנון זה, לא תוקנה הזכ במרמה ו/או הינה

שקיבל )ובלבד שטרם נעשה בהן  המתנה יכרטיסיידרש הלקוח להשיב את  - ואם הוקנתה מתנה
 . ככל שנעשה בהם שימוש הלאלקטר המתנה יכרטיסאו לשלם את שווי שימוש( ו/

ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא  רישומי אלקטרה .5.11
 למבצע זה.

ובהתאם  רהטקאלביטולים והחזרות המוצר יהיו בהתאם למדיניות ההחזרות והביטולים של  .5.12
המתנה, יהיו ביטולים והחזרות של איזה מהמוצרים שנקנו באמצעות כרטיסי להוראות כל דין. 

 בהתאם לתנאי הביטול והחזרה של רשת ורדינון ו/או נעמן, לפי העניין.

 יכרטיסלקוח שביטל עסקה במסגרת המבצע יחויב, כתנאי לביטול העסקה על ידו, להחזיר את  .5.13
 יבכרטיסכל שימוש. ככל שנעשה שימוש, חלקי או מלא,  המתנה שקיבל כאשר לא נעשה בו

כאמור לעיל, יחויב המתנה  יכרטיסככל שלא ישיב הלקוח את על ידי הלקוח ו/או המתנה 
לאלקטרה כתנאי לביטול העסקה.  ₪ 700בסך  המתנה יכרטיסהלקוח וישלם את סכום שווי 

 תהיה רשאית לנכות את הסכום הנ"ל מסכום ההחזר בגין ביטול העסקה. אלקטרה 

 

* * * 
 

 

 



 

 


