תקנון מבצע  S7 EDGEל פסח

.1

שם המבצע
תקנון זה הינו תקנון מבצע  S7 EDGEלפסח (להלן ובהתאמה " -התקנון" ו"-המבצע").

.2

עורך המבצע
סאני תקשורת סלולרית בע"מ (להלן " -החברה").

.3

מטרת המבצע
החברה מעוניינת לערוך מבצע קידום מכירות ,שבו תינתן ל 1,000-לקוחות הפרטיים אשר ירכשו מכשיר טלפון
סלולרי חכם מסוג סמסונג  Galaxy S7 edgeהמיובא על ידי החברה (להלן" -המכשיר") וירשמו למבצע באתר,
הטבה ייחודית וחד פעמית של מסך חדש חינם במקרה של שבר במסך ,והכל בהתאם ובכפוף לתנאי תקנון זה.

.4

.5

.6

.7

תקופת המבצע

.4.1

המבצע יחל בתאריך  31.3.2017ויסתיים בתאריך  30.4.2017ו/או לאחר הרשמות  1,000לקוחות כאמור
בסעיף  5.2להלן ,לפי המוקדם (להלן " -תקופת המבצע").

.4.2

החברה לא תהיה אחראית לכל פעילות הקשורה למבצע לאחר סיומה של תקופת המבצע ,לרבות בגין
הופעת פרסומות ו/או הפניות למבצע בפרסומים שונים.

.4.3

החברה תהיה רשאית להביא את המבצע לידי סיומו המוקדם בכל עת ומכל סיבה שהיא ,ובלבד שתודיע
על סיומו המוקדם במודעת שחור לבן אשר תתפרסם באותו מקום ובאותו אופן שבהם פורסם המבצע.

זכאות להשתתפות במבצע

.5.1

זכאים להשתתף במבצע לקוחות פרטיים הרכשו במהלך תקופת המבצע בלבד את המכשיר בעל תו יבואן
רשמי ,המיובא על ידי החברה (שהינה היבואנית הרשמית של סמסונג סלולר בישראל) ,בחנויות רשת
סמסונג או בחנויות נבחרות אחרות ,ובלבד שבמקרה של מכשיר אשר נרכש בחנויות שאינן חנויות רשת
סמסונג -תנאי נוסף להשתתפות במבצע יהיה שהמכשיר נמכר על ידי החברה לאותה חנות לאחר יום
.31.1.2017

.5.2

 1,000הלקוחות הראשונים אשר ימלאו במלואם וישלחו את טופס ההשתתפות המקוון ,הכולל פרטי
כרטיס אשראי ,באמצעות מיניסייט ייעודי שהקימה החברה לטובת המבצע בכתובת www.s7edge.co.il
(להלן" -האתר") יזכו בהטבה (להלן" -טופס ההשתתפות" ו" -משתתף/משתתפים" ,בהתאמה).

.5.3

מכל משתתף יגבו  1ש"ח בעת ההרשמה לאתר.

.5.4

לקוח יהיה זכאי להשתתף פעם אחת בלבד במבצע בגין כל מכשיר שרכש.

ההטבה

.6.1

כל משתתף יהא זכאי להטבה ייחודית וחד פעמית של מסך חדש חינם למכשיר מסוג  S7 Edgeבלבד
במקרה של שבר נראה לעין במסך המכשיר (לעיל ולהלן" -ההטבה").

.6.2

ניתן יהיה לממש את ההטבה עד ליום  31.3.2018בשעה  ,21:00פעם אחת בלבד.

.6.3

מימוש ההטבה יבוצע באחת מחנויות רשת סמסונג בלבד .על המשתתף להגיע עם המכשיר שלו ,לרבות
מסך המכשיר ,וכן עם חשבונית רכישת המכשיר.

.6.4

מסך המכשיר יוחלף בתוך  10ימי עסקים .המסך השבור יהא רכושה הבלעדי של החברה.

.6.5

המשתתף יחויב בתשלום חד פעמי בגין עלות עבודת החלפת המסך בסך של  299ש"ח כולל מע"מ (עלות
המסך והחלפתו ללא המבצע הינה  1,399ש"ח).

.6.6

ההטבה לא תחול על נזקים שנעשו במכוון לפי שיקול דעת הבלעדי של החברה ,על נזקים קוסמטיים ,על
נזקי קורוזיה ועל נזקי אובדן מוחלט של המכשיר .אובדן מוחלט – מכשיר שהוגדר על ידי החברה ו/או
נציג מטעמה כבעל נזק פיזי מוחלט ו/או שאינו בר תיקון ו/או שעלות תיקונו עולה על 25%מהמחיר
הרשמי לצרכן נכון ליום התיקון.

.6.7

ההטבה הינה אישית ,בהתאם לפרטי המשתתף שנמסרו בעת הרישום ,ואינה ניתנת להעברה ,לרבות לבני
משפחה או למכשיר אחר של אותו משתתף.

תנאים כלליים

.7.1

תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע והינו חוזה לכל דבר ועניין .התקנון ממצה את זכויות
וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות במבצע ,מהוה הסכמה מלאה לכל האמור בו.
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.7.2

השתתפות במבצע על כל שלביו תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים במבצע .החברה לא תשא
באחריות לכל נזק אשר נגרם למי מהמשתתפים ו/או לכל צד שלישי אחר בקשר עם השתתפות באילו
משלבי המבצע ו/או בקשר למימוש ההטבה על-ידי משתתף המבצע.

.7.3

למען הסר ספק מודגש בזה ,כי לקוח אשר זכה בהטבה אך יסתבר כי יש לו חוב כלשהו כלפי החברה ,הן
חוב בגין שיק של אותו לקוח אשר לא כובד על ידי הבנק והן כל חוב אחר ו/או אם רכישת המוצר שרכש
אותו לקוח תבוטל ו/או לא תהיה בתוקף מכל סיבה שהיא  -הלקוח ייפסל ולא יהא זכאי לקבל את
ההטבה.

.7.4

החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלות דפוס ו/או הפצה ו/או רשת תקשורת ומחשבים ו/או
כל תקלה או טעות שבגינה ו/או במהלכה יפגע המבצע.

.7.5

החברה אינה מתחייבת כי המבצע יתקיים כסדרו ללא מגבלות או הפסקות ,ינוהל ללא טעויות ,או יהיה
נקי מאי דיוקים ,שגיאות דפוס ותקלות.

.7.6

ההטבה אינה ולא ניתנת תהיה להמרה בכסף ו/או בשווה כסף ו/או בכל טובת הנאה אחרת.

.7.7

ניתן יהיה לעיין בתקנון המבצע במשרדי החברה ברחוב הרכבת  8פ"ת ובאתר.

.7.8

החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל אמצעי העומד לרשותה לשם זיהוי המשתתפים ,וזאת לשם
מניעת זיופים .כמו כן ,שומרת לעצמה החברה את הזכות לוודא את זכאותו של המשתתף ,בהתאם
ובכפוף להוראות תקנון זה .קביעת החברה בדבר מקוריות המסמכים הנדרשים לצורך הזיהוי כאמור,
תחייב כל מאן דהוא לכל דבר ועניין.

.7.9

תוקף המבצע וביצועו כפופים לכל דין ו/או החלטה שיפוטית.

.7.10

החברה שומרת על זכותה לבטל את השתתפותו של לקוח במבצע ,וזאת לפי שיקול דעתה המוחלט של
החברה ובלא שתוטל עליה כל חובת הנמקה.

.7.11

החברה רשאית לתקן תקנון זה ו/או להאריך את תקופת המבצע ו/או להוסיף מבצעים נוספים במהלך
תקופת המבצע.

.7.12

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר עם
המבצע ,לרבות בתקשורת הכתובה ו/או המשודרת ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

.7.13

החברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים לאבטחת המידע הנמסר לה במסגרת המבצע .יחד עם זאת,
החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ,ישיר או עקיף ,אשר יגרם למשתתף במבצע אם מידע שנמסר במסגרת
המבצע יגיעו לידי צדדים שלישיים שלא בהרשאה ,למעט במקרה של שימוש בזדון על-ידי עובדי החברה.

הצהרות והתחייבויות המשתתף
מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או כל דין ,המשתתף מצהיר ומתחייב כלפי החברה כי
הוא מודע לכך שיתכן ויפלו טעויות בניהול המבצע ,וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותו או אי השתתפותו במבצע
עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

.9

מקום השיפוט
בכל עניין הנוגע למבצע זו תהא סמכות השיפוט הבלעדית מוקנית לבתי המשפט במחוז תל-אביב יפו.
הנהלת החברה מאחלת הצלחה לכל המשתתפים.

