
 "ח בלבד"ש 911 -סטרימר ב" -תקנון מבצע 

 911 -סטרימר ב"רא בצע שיקמעל עריכת  בזאת המודיע( "יורוקום": להלן)מ "יורוקום תקשורת דיגיטלית בע
( כולל) 21.9.3112וכלה ביום  1.8.3112החל מיום , כהגדרתם להלן, שתתפים זכאיםערך בקרב מייו" ח בלבד"ש
: להלן)המבצע כמפורט להלן קנון כפוף לתמבצע ה(. "תקופת המבצע" -ו "המבצע": בהתאמה להלן)
 ."(התקנון"
 
 :הגדרות .1

מדגם LED  או/ו LCDאו /מסך פלאזמה וכל  - " מכשיר זכאי"
ידי יורוקום על  אליובא לישר .א: ואשר פנסוניק

ולא , או על ידי כל תאגיד אחר בקבוצת יורוקום/ו
או בכל אמצעי /נרכש תחת אמצעי יבוא מקבילים ו

אחר שאינו כפוף לצינורות היבוא של קבוצת 
המכשיר נושא ברקוד ושם מסחרי . ב; יורוקום

המעידים על יבוא המוצר באמצעות קבוצת 
 רנרכש כמכשי שיר הנו חדש ולאכהמ. ג; יורוקום
  .ב"או מתצוגה וכיו/מחודש ו

 
 -זיהוי מכשיר כ/בהתקיים מחלוקת באשר לקביעת

אזי תהא ליורוקום הזכות להכריע  –" מכשיר זכאי"
יודגש כי . על פי שיקול דעתה הבלעדי, המחלוקת

לצורך  האחריות לביצוע הפנייה ליורוקום
תחול על , "מכשיר זכאי" -זיהוי המכשיר כ /בירור

  .המשתתף בלבד/רוכש המכשיר
 

סטרימר לרכישת שובר הטבה המזכה את בעליו  - "ההטבה"
Xtreamer TV  + אנטנהWifi , בהתאם למפרט

בסך של , "(הסטרימר: "להלן)ב לתקנון זה "המצ
 AKGאו אוזניות אלחוטיות לקולנוע ביתי ח "ש 199

K915  המבצע מוגבל ליחידה אחת ) ח"ש 99בסך של
 .(לכל שובר

 
יובהר כי הסטרימר אינו כולל חלקים נוספים אשר 

, או כדאיים לצורך תפעולו/עשויים להיות חיוניים ו
 ;(הארדיסק) HDMI ;HDDכבל כגון 

 
ההטבה יחול ברשת מימוש ההטבה בפועל תוקף 

בין , "(חנויות הרשת: "להלן)חנויות באג בלבד 
 .11.18.3112-21.11.3112התאריכים 

 
או /יורוקום אינה אחראית לשעות פתיחת הסניפים ו

. או קיומם במיקום כזה או אחר/קרבתם לזוכה ו
בכפוף , מימוש ההטבה יעשה בחנויות הרשת בלבד

וכל נתון , המצאת חשבונית רכישה, למילוי פרטים
 .ראייתי אחר אשר יידרש על ידי יורוקום

 
י מתן "השובר יתבצע בסניפים בלבד עמימוש 

י הלקוח בפרטים אישיים "השובר בסניף שימולא ע
 .ובצרוף חשבונית קניה של המסך בלבד

 
 

אשר ביצע , (או שותפות/שאינו תאגיד ו)יחיד -  "משתתף זכאי"
כהגדרת מונח זה , במהלך תקופת המבצע רכישה

אימות הרכישה הנו בכפוף . של מכשיר זכאי, להלן
בין , לתנאים הקבועים להלן בתקנון זה ומותנה

בהמצאת חשבונית הרכישה או בכל אישור , היתר
על פי , רכישה אחר כפי שידרש על ידי יורוקום

 . דעתה הבלעדישיקול 
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באמצעי תשלום , יחיד רכישת מכשיר זכאי - "רכישה"
בהתאם , אשר תשלומה נפרע במלואו, מקובלים

ואשר לא בוטלה , לתנאים הקבועים על ידי יורוקום
 .או זוכתה מכל סיבה שהיא/ו
 

 המבצע  .3

המכשיר הזכאי במסגרת ערוצי רכישת במעמד  ההטבהכל משתתף זכאי יקבל  .3.1
 הידי יורוקום בהתאם לשיקול דעתמועד אחר אשר ייקבע על /או במיקום/ההשתתפות ו

 011 -ו( סטרימר) הטבות 1,111עומדת על  ההטבותכי כמות , מובהר בזאת. הבלעדי
אשר יעמוד לרשות יורוקום  ההטבותמותנית בהיקף מלאי  ההטבהוכי הענקת , אוזניות

 "(. ההטבותמלאי : "להלן)המבצע  במהלך תקופת

בהתאם , כל משתתף זכאי יהא רשאי לקבל מספר הטבות, לעיל 3.1בכפוף לאמור בסעיף  .3.3
  . על ידיולכמות המכשירים הזכאים אשר ירכשו 

תבוצע בהתאם לתנאים אשר ייקבעו על ידי יורוקום מעת לעת ובכפוף  ההטבההענקת  .3.2
 .י יורוקוםככל שיידרש על יד, להליך אימות נתונים

או תביעות אשר /או תלונות ו/אחראית לכל טענות ו, ולא תהיה אינהכי יורוקום , יובהר .3.2
 .לעיל 3.1כמפורט בסעיף  ההטבותעניינן במלאי 

מכל סיבה ( הן ביוזמת הלקוח והן ביוזמת כל גורם אחר)בכל מקרה של ביטול רכישה  .3.0
או השבת מכשיר /ביטול רכישה על ידי מי מבין חברות האשראי ו/או אי אישור/שהיא ו

כלשהו אזי תבוטל זכאותו של משתתף זכאי לקבלת ההטבה וככל שנתקבל ההטבה בידו 
או השבת ערכו הכספי הכל כפי שייקבע על /ו (השבת ההטבה) ל יידרש בהשבתו"אזי הנ -

  .ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ידי יורוקום

הכוללים באנרים , הזכות לפרסם את המבצע באמצעים שונים היורוקום שומרת לעצמ .3.2
לפרסם  תרשאייורוקום . ובכלי תקשורת אחרים, בדיוורים, בעיתונות, באתרי אינטרנט

בכפוף , לצורך קידום מכירות תבחרדרך ואופן בו בכל , הזוכים וההטבותפרטי  את
או /כל משתתף מסכים ומאשר כי דבר זכייתו עשוי להיות מסוקר ו. להוראות כל דין

באתר , בעיתונות, לרבות בטלוויזיה, או מצולם באמצעי התקשורת השונים/מפורסם ו
ום או ציל/האינטרנט וכי בהשתתפותו במבצע מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום ו

או תמונתו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים הנעשים על ידי יורוקום /שמו ו
 .האו על ידי מי מטעמ/ו

קידום במסגרת  פרטיומביע המשתתף את הסכמתו לפרסום  מבצעבהשתתפותו ב
ת ומתחייב ןאינ או המשביר/יורוקום וכי , יובהר למניעת ספק. אמורכ המכירות

 . פרטיואו /לפרסומים כאמור של המשתתף ו

 תנאים נלווים להנחות שיחולקו במסגרת המבצע .2

 יורוקום החלפה או המרה אלא בהסכמת, לשינוי ניתנותמראש ולא  ונקבע ההטבות .2.1
תקופת המבצע להחליף את במהלך יורוקום שומרת לעצמה את הזכות  .מראש ובכתב

 .ותערך אחר תבהטבות שוו ההטבות

 או/יורוקום ו. הינה על מקבליה, עצמה ההטבהלרבות , ת למימוש הזכייההאחריו .2.3
 .מכל סיבה שהיאהשובר לא תשאנה באחריות בגין אי מימוש  המשביר

יורוקום תהא רשאית שלא למסור את , מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין .2.2
מכל בחינה , כדיןאינו שמרמה או במעשה /לידי מי שהגיעה אליו במעשה עבירה ההטבה

 .שהיא

בקרות אחד מהמקרים  ההטבה מתןלבטל /הזכות לעכביורוקום שומרת לעצמה  .2.2
 :הבאים

 .או מרמה/ו או זיוף/חשש לאי תקינות ו .2.2.1

 .ההטבהסירוב לאשר בחתימה קבלת  .2.2.3

 .ההטבהסירוב למסור את מלוא הפרטים של מקבל  .2.2.2

 .אי עמידה בתנאי מתנאי התקנון .2.2.2
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 שונות .2

או  ההטבותלשנות או /ומבצע לשנות את ה/הזכות לבטלאת  הלעצמ תשומר יורוקום .2.1
 :בקרות אחד מהמקרים הבאים, לבטלן

או הטלת מסים חדשים אשר ישפיעו על פעילות /חיקוק חוקים חדשים ו .2.1.1
 .יורוקום

 .מבצע על ידי רשות מוסמכתהביטול  .2.1.3

יונם או איפ/או טענה בקשר עם ההטבות ו/או תביעה ו/לכל נזק ו אינה אחראיתיורוקום  .2.3
או /או כל טענת איפיון ו/או הסטרימר ו/האחריות המלאה בגין ההטבות ו .או מימושם/ו

 .פגם אשר תחול בגינן יחולו באופן מלא על באג

לא , יחד עם זאת הבלעדי העל פי שיקול דעת, לשנות תקנון זה בכל עת תרשאייורוקום  .2.2
תפגענה זכויותיו של רוכש על פי המבצע שרכש בהתאם לתקנון שהיה בתוקף באותה 

ימי מסחר ממועד פרסומם  3 בחלוף תנאי התקנון המעודכנים ייכנסו לתוקפם. העת
בכפוף לכך כי , יורוקום תהא רשאית לשנות את איפיון הסטרימר המוענק .לראשונה

 .יינתן סטירמר מקביל באיכותו

או התאמות שונות במהלך תקופת המבצע /ערוצי ההשתתפות יהיו ניתנים לשינוי ו .2.2
או תביעה בקשר קביעת ערוצי ההשתתפות /למשתתפי המבצע לא תעמודנה כל טענה ו

 .או שינויים

מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון על נספחיו , בהשתתפותו במבצע מסכים .2.0
או /אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף ו וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו וגם

 . הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין

מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את , או הרוצה להשתתף מסכים/המשתתף ו .2.2
או דרישה /או תביעה ו/מכל טענה ו המשביראו את /או כל מי מטעמה ו/יורוקום ו

 . בעקיפין למבצעאו /הקשורה במישרין ו

מקום השיפוט הייחודי בכל . על תקנון זה ועל המבצע יחולו דיני מדינת ישראל בלבד .2.4
 .אביב יפו בלבד-הקשור למבצע יהיה בבתי המשפט בתל

הנו מבצע מורכב מבחינה , מסכים ומאשר כי ידוע לו שמבצע זה, המשתתף מצהיר .2.8
או הפרעות /עשויים להתרחש שיבושים ו, וייתכן כי על אף מאמצי יורוקום, לוגיסטית

אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף מלהשתתף , בכל שלב משלבי המבצע, או תקלות/ו
והמשתתף מסכים לפטור את  ,ההטבהאו לקבל את /או לזכות בהנחה ו/במבצע ו

ולא יהיה זכאי לכל , או תביעה/או דרישה ו/או כל מי מטעמה מכל טענה ו/יורוקום ו
 .או סעד בגינם/שיפוי ו, פיצוי

או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון זה לבין פרסומים /בכל מקרה של סתירה ו .2.9
 .נייןתגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר וע, אחרים כלשהם בדבר המבצע

__________________________ 

 מ"בע יורוקום תקשורת דיגיטלית                                                                                                  

 

 

 


