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 -תקנון-
 

  4102מבצע מונדיאל 
 

 תיאור המבצע .1
אינץ  52בגדול  סוני טלוויזיה, בתקופת המבצע, להלן 4כהגדרתה בסעיף , "בחנות מורשה"צרכן סופי הרוכש 

 3 י המפורט בסעיף "עפמ "כולל מע₪  222בתוספת  סאונד בריהיה זכאי לרכוש מערכת קולנוע ביתי או , ומעלה
 

 תקופת המבצע .2
על הצרכן לרכוש את . םהראשון מביניה, או עד גמר המלאי, 32.6.2214ועד לתאריך  21.25.2214החל מתאריך 

חברת : הערה.  בתקופת המבצע ולהחזיק בחשבונית המעידה כי הרכישה בוצעה בתקופת המבצע הטלוויזיה
 .שעות 44בהודעה מוקדמת של י שיקול דעתה הבלעדי "זמן נתון עפישפאר רשאית להפסיק את המבצע בכל 

 
   המוצרים 3

 
אשר יובאו על , המקורית ןובאריזת ותחדש, אינץ ומעלה 52מסדרת ברוויה בלבד בגודל  סוני   LEDטלוויזיות .א

 .  להלן 4כהגדרתה בסעיף " חנות מורשה"מ ונרכשו ב"ידי ישפאר מוצרי צריכה בע
  TZ140 -DAV: מערכת קולנוע ביתי שבמבצע 

 T60BT-HTC: סאונד בר שבמבצע 
 

 חנויות מורשות .4
 . לשמש כחנויות מורשות למוצרי סוני, מ"י ישפאר מוצרי צריכה בע"אך ורק חנויות אשר הוסמכו ע

רשימת החנויות . תהיה קביעה של ישפאר לפי שיקול דעתה הבלעדי" חנות מורשה"הקביעה אם חנות הינה 
באתר האינטרנט של ישפאר , מ"המורשות שתחייב את ישפאר ניתן למצוא במשרדי ישפאר מוצרי צריכה בע

 .   www.isfar.co.ilמ "מוצרי צריכה בע
 ". חנות מורשה"חנויות או סוחרים שאינם מופיעים ברשימה לא יחשבו בשום מקרה כ*  
 

  :ח"ש 122בתוספת סאונד בר לקבלת ההטבה לרכישת המערכת או התנאי הזכאות  .5
 . י צרכן סופי בתקופת המבצע"עבוצעה  הטלוויזיהת רכיש -
 . בוצעה בחנות מורשה הטלוויזיהת רכיש -
 . מ"אחריות של ישפאר מוצרי צריכה בע הל המ וניתנ"י ישפאר מוצרי צריכה בע"ע היובא תהנרכש הטלוויזיה -
  .סאונד ברמימוש ההטבה מוגבל למוצר אחד דהיינו מערכת או -

 .בנפרד סאונד ברלא ניתן לרכוש את המערכת או ה -           
 .הטלוויזיה ישירות לבית לקוח על ידי ישפארבמעמד אספקת יבוצעו  סאונד בראו האספקת המערכת  -           
 .יקבלו את המערכת או הסאונד בר ישירות לביתם על ידי ישפאר, כבר בביתם תנמצא טלוויזיהלקוחות שה  -           
הלקוח במחיר מלא של המערכת  יחויב, במקרה של ביטול עסקה והחזרת הטלוויזיה ללא המערכת או הסאונד בר-           

 .מ"מעכולל ₪  1222או הסאונד בר בסכום של 
יוכל לעשות זאת מהמרכז הלוגיסטי של ישפאר , באופן עצמאי לקוח שיבחר לאסוף את המערכת או הסאונד בר -           

על ידי לו  תוך הצגת מספר הזמנה שניתן 11.22-15.22ה בין השעות -הנמצא באשדוד במחסני אורשר בימים א
   .    שירות הלקוחות של ישפאר

            
             

לא ניתן יהיה לממש את ההטבה  –ולממש את ההטבה במעמד הרכישה בלבד  הטלוויזיהעל הצרכן לרכוש את  .6
 .הטלוויזיהלאחר רכישת 

 לא יישלחו מערכות ללקוחות אשר ויתרו על הזכאות .    7
 .לא ייהנו מהטבה זו, לפני או אחרי תקופת המבצערכישות שבוצעו .    4
 .למערכת או לסאונד בר היא בכפוף לתעודת האחריות המצורפת לכל מוצר,האחריות לטלוויזיה .   2

 .יח 322מינימום כמות למבצע . 12
 

______________________ 
 

 מ"ישפאר מוצרי צריכה בע
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