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  Haierשל  תקנון מבצע חבילה חכמה: הנדון

 
ירכשו אשר לקהל לקוחותיה  Haier חבילה חכמה של"(, תעניק ניופאןבמסגרת המבצע ניופאן בע"מ )להלן: "

בחנויות המובחרות* ואשר יובא על ידי ניופאן  58G660ו/או   B55 05מיםדגהמ Haierמתוצרת  LED ךמס

 . בלבד )לא כולל תצוגה ועודפים(

או עד לכל מועד  1520בספטמבר  05 ועד ליוםבאוגוסט  21החל מיום  מבצע זה יהיה בתוקף .א

מות חבילת ההטבות המוצעת  של ניופאן ובכפוף למגבלת כ הבלעדיאחר לפי שיקול דעתה 

 בתקנון זה .

הרשומים בתקנון זה בכל עת ולפי  ה את הזכות לשנות את תנאי המבצעניופאן שומרת לעצמ .ב

 שיקול דעתה הבלעדי ולהפסיק מבצע זה בכל עת.

 להלן הדגמים המשתתפים במבצע: .ג

B55 05   58ו/אוG660 

 החבילה החכמה כוללת: .ד

 :SMART TV Haier מתאם       

o שלט המאפשר שליטה ע"י תנועה 

o  מערכת הפעלהAndroid 4.1. 

o FULL WEB BROWSER – .דפדפן אינטרנט מלא 

o Wi-Fi  –  .אינטרנט אלחוטי מובנה 

o  אנגליתערבית רוסית, עברית,בתמיכה מלאה ,. 

o  מובנות ואפשרות הורדה מ אפליקציות.Google Play   

o  הסמארטפון.מאפשרות שליטה 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ימים מיום רכישת  7בתוך  ,50-2318001על הלקוח לפקסס ל"ניופאן", בפקס:  :המתנהאופן קבלת  .ה

לאחר בדיקת מועד  .המתנההמסך את חשבונית הרכישה, העתק מתעודת האחריות ובקשה לקבלת 

ימי  24לבית הלקוח וזאת בתוך  המתנהרכישת המסך ועמידה בתנאי המבצע, נשמח לשלוח את 

 בלבד.₪  42ולאחר גביית תשלום דמי משלוח של  עבודה מרגע  מתן האישור

ולאחר שקיבל אישור מניופאן במידה והלקוח אינו מעוניין לשלם דמי משלוח כאמור לעיל,  .ו

רחוב מבית ניופאן,  Smart TVמתאם ה לאסוף את , בתיאום מראש יוכל המתנהלקבלת 

 שון לציון. אזור התעשייה החדש רא 24רוז'נסקי 

מסגרת מכירות לועדי עובדים ו/או בבתקופת המבצע  והמבצע אינו חל על מסכים אשר יירכש .ז

במסגרת מכירה שתעשה באמצעות מחלקת "שיווק ישיר" של ניופאן ו/או במסגרת עסקאות 

מכירה מיוחדות למוסדות. ניופאן תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי אם המכשיר נרכש 

ועדי עובדים ו/או באמצעות מחלקת "שיווק ישיר" ו/או במסגרת עסקת מכירה במסגרת מכירה ל

 מיוחדת למוסדות או לא.

 יחידות.  285  מספר חבילות ההטבות המשתתפות במבצע .ח

 תקנון זה יוצג באתר ניופאן במהלך תקופת המבצע.  .ט

 ט.ל.ח .י
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