
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            
 

                 19/11/13 : תאריך                        ,                                                                                                        לקוחות יקרים
                                                                                                               

  חבילה חכמהתקנון מבצע :הנדון
 

: דגםמתוצרת טושיבה  LED "58 ךמסירכשו לקוחותיה ש לקהל תעניק, ("ניופאן: "להלן)מ " בעבמסגרת המבצע ניופאן

2300L58  את חבילת ההטבות (לא כולל תצוגה ועודפים) בלבדואשר יובא על ידי ניופאן ** ואשר נרכש בחנויות המובחרות 
 :המפורטות להלן

 

 חבילה חכמה *(SMART KEY NEWPAN ) 

 3ה ללא אותיות קטנות שנות אחריות מלא 

 

עד לכל מועד אחר לפי שיקול דעתה  או 2013בנובמבר  30 ועד ליום 2013נובמבר  ב20 החל מיום  יהיה בתוקףמבצע זה .א

  .מות חבילת ההטבות המוצעת  בתקנון זהכהבלעדי של ניופאן ובכפוף למגבלת 

לרבות תנאי האחריות הרשומים בתקנון זה בכל , שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המבצעניופאן  .ב

 .מבצע זה בכל עת הפסיק עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי ול

  . בלבד2300L58 הינו  במבצעף המשתתךהמס .ג

 ימים מיום רכישת 7בתוך  ,03-9628332: בפקס, "ניופאן" על הלקוח לפקסס ל:אופן קבלת חבילת ההטבות .ד

לאחר בדיקת מועד . העתק מתעודת האחריות ובקשה לקבלת חבילת ההטבות, המסך את חשבונית הרכישה

 ימי 14וזאת בתוך לבית הלקוח  נשמח לשלוח את חבילת ההטבות, המסך ועמידה בתנאי המבצערכישת 

.         תן האישור מעבודה מרגע 

או  במהלך תקופת המבצע שירכשו מתצוגה או מעודפים, כי למסכים מהדגם המשתתף במבצעיודגש  .ה

 . פי דין-תוענק שנת אחריות אחת על* שלא בחנויות המובחרותלמסכים שירכשו 

המשתתפים במבצע עם תעודת אחריות שאינה מהדגמים  בחנויות מסכים מתוצרת טושיבה איםיתכן ונמצ .ו

לפנות לשירות הלקוחות של ניופאן באפשרותכם , ולכןולהלן  האחריות הרשומים לעיל קופתתואמת את ת

 לשלוח בדואר ניופאן תשמחו הרכישה את חשבונית 039628338: ולשלוח לפקס שמספרו, (1700-700-727)

 זאת בכפוף לאישור מחלקת המכירות ,המתאימה לתנאי המבצעעם תקופת האחריות תעודת אחריות 

   *.  נרכש באחת מהחנויות המובחרותהמוצר המדוברבניופאן כי 

או במסגרת מכירה / וועדי עובדיםלמסגרת מכירות מסכים אשר יירכש בתקופת המבצע המבצע אינו חל על  .ז

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

או באמצעות מחלקת /מכירה לועדי עובדים ו במסגרת רכשעל פי שיקול דעתה הבלעדי אם המכשיר נ, תחליט

 .או לאאו במסגרת עסקת מכירה מיוחדת למוסדות /ו" שיווק ישיר"

 . יחידות100מספר חבילות ההטבות המשתתפות במבצע  .ח

 . תקנון זה יוצג באתר ניופאן במהלך תקופת המבצע .ט

 ח.ל.ט .י

 

 



 

 

 

 

 

 

 

: כוללת ( SMART KEY NEWPAN )חבילה חכמה *   

 גלישה חופשית באינטרנט 

 Wi-Fi מובנה  

 אפשרות הורדת אפליקציות מ-Google Play   

  תמיכה מלאה בעברית 

 מערכת הפעלה  :Android 4.2 

 מעבד :Dual Core 1.5GHz 

  זיכרוןRAM :1GB  

  זיכרוןFlash :4GB  

  כניסתMicro SD : 32תומך עדGB 

  כולל מיני עכבר אלחוטי 

  

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