
 למכונות תספורת פיליפסשנים אחריות  5 תקנון מבצע

, במסגרתו המוצרים שבמבצע )כהגדרתם להלן(שנים אחריות על  5יוצאת במבצע פיליפס העולמית כללי: 
לקבל , שבמבצע את המוצרים )כהגדרתה להלן(יהיה זכאי כל לקוח שרכש במהלך תקופת המבצע 

 ןאחריות להתיים לשנ נוספות, מעברשנים  לושששרכש, לתקופה של  במבצע אחריות מורחבת למוצר
האחריות )להלן: "על פי תעודת האחריות שנמסרה למוצרים אלה  ,ללא תשלום נוסףזכאי הלקוח 

בכפוף לשאר התנאים הנקובים בתקנון זה להלן והכל , (", לפי הענייןתעודת האחריותו" "הבסיסית
 (. ", לפי הענייןהמבצעו" "האחריות המורחבת)להלן: "

 HC3410(, מהדגמים הבאים: Philipsמכונות תספורת מתוצרת פיליפס ) –" המוצרים שבמבצע"

,HC3420 ,HC5440 ,HC5450 , נמכרים על ידי המשווקים אשר צ ו"על ידי אמלישראל אשר יובאו

, (מורשיםהבאתרים  למעט) מוצרים שנרכשים באמצעות האינטרנט לא כולל, כהגדרתם להלן(המורשים )

או מוצרים המשווקים על ידי משווקים ו/יבוא מקביל או במבצעים וב, חנויות עודפים, סוג ב' ותצוגהב

 "( . המוצרים שבמבצע)לעיל ולהלן: " שאינם מורשים

יכללו את רשתות השיווק ו/או הסוחרים הפרטיים המורשים  -" המשווקים המורשים"
 . trade.co.il-www.electraטיבת הסחר של אמ"צ בכתובת באתר האינטרנט של ח המפורסמים

מועד סיום המבצע עד ל המוצרים שבמבצע רוכשים אתה המבצע בתוקף לצרכנים: מבצעתקופת ה .1
אמ"צ, על פי שיקול דעתה או לכל מועד מוקדם אחר, כפי שייקבע על ידי , על ידי פיליפס העולמית

להאריך את תקופת המבצע או הזכות צ "לאממבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה מובהר, כי ; הבלעדי
 "(. תקופת המבצעלקצרו, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט )להלן: "

הלקוח למבצע על מנת להצטרף למבצע האחריות המורחבת, ירשם  :אופן ההצטרפות למבצע .2
רכישת המוצר ימים קלנדריים מיום  09 בתוך www.philips.com/5years באתר האינטרנט

, לרבות סריקת הנדרשיםימסור במסגרת הרישום כאמור, את כל הפרטים והנתונים כן ו, שבמבצע
לקוח יקבל ה"(. בסיום הרישום, חשבונית הרכישהחשבונית הרכישה של המוצר במבצע )להלן: "

 . "(מספר ההסכםום למבצע )להלן: "מספר הסכם, המהווה אסמכתא לריש

 : המבצע .3

במהלך שתחול  ,למוצרים שבמבצע המשתתפים במבצע, יהיו זכאים לאחריות המורחבת .3.1
 ובכפוף ,לעיל 4, בכפוף להצטרפות הלקוח למבצע באופן המפורט בסעיף תקופת המבצע

מימוש , ולאופן המוצר רכישתהלקוח במועד  קיבל האותלמוצר  להוראות תעודת האחריות
למען הסר ספק מובהר בזאת כי תנאי תעודת  .להלן 7 המורחבת, כמפורט בסעיףהאחריות 

למעט אם מצוין , תקופת האחריות המורחבת האחריות ימשיכו לחול ללא כל שינוי במהלך
   .אחרת בתקנון זה

על המוצרים שבמבצע וכן האחריות המורחבת האחריות הבסיסית תנאי מובהר בזאת, כי  .3.2
 פי שמפורט ובכפוף לתנאי תעודת האחריות. כ םהינ

בכל הוצאה אחרת בקשר עם  חשבונו על ישאיכי הלקוח  ,למען הסר ספק מובהר בזאת .3.3
 .תעודת האחריותעל פי הוראות  צ"אמבמפורש על  המוצר שבמבצע אשר אינה חלה

 לאחריות מורחבת םזכאיה .4

שבמבצע בתקופת המבצע, הלקוחות הזכאים להשתתף במבצע הינם אלו שרכשו את המוצרים 
ובתנאי שרכשו מוצר אשר יובא לישראל על ידי אלקטרה  ,לעיל 4והצטרפו למבצע כמפורט בסעיף 

והכל בכפוף  , ע"י המשווקים המורשיםמוצרי צריכה, היבואנית הרישמית של מוצרי פיליפס
 .להוראות תקנון זה

 אופן מימוש האחריות המורחבת .5

http://www.electra-trade.co.il/
http://www.philips.com/5years


רחבת, על הלקוח להגיע לאחת מנקודות השירות של אמ"צ על מנת לממש את האחריות המו
  לעיל(. 4ולהציג את המוצר שבמבצע, יחד עם חשבונית הרכישה ומספר ההסכם )כהגדרתו בסעיף 

 כללי .6

רחוב ישראלי שמעון  ,חטיבת הסחר של אלקטרה מוצרי צריכהבמשרדי  המבצע ימצאתקנון  .6.1
  . ראשל"צ 3

המבצע, לרבות בקשר עם הזכאות את כללי ונהלי  שומרת לעצמה את הזכות לשנות צ"אמ .6.2
 .ו/או מימושה ו/או מועדי ואופן קבלתה מורחבותהאחריות ה לתקופת

לפרסומים אחרים זה התאמה כלשהי בין הוראות תקנון -בכל מקרה של סתירה ו/או אי .6.3
תגברנה הוראות ובכל אמצעי אחר,  הבטלוויזילרבות בעיתונות,  ,כלשהם בדבר המבצע

 לכל דבר ועניין. זה תקנון

ו/או איזה  ורחבתהאחריות המתעודת הלקוח לא יהיה זכאי בשום מקרה להמיר את  .6.4
ח המבצע בכסף ו/או בשווה כסף, וזאת גם בנסיבות בהן ומזכויותיו על פי התקנון ו/או מכ

 .לא יתאפשר בידו לממש את הזכאות במסגרת המבצע

לעדי, כי הזכאות למבצע הושגה במרמה צ, על פי שיקול דעתה הב"בכל מקרה בו תחליט אמ .6.5
זיוף ו/או בניגוד לאמור בתקנון זה, לא תוקנה הזכאות ללקוח ואם  ו/או הינה תוצאה של

תעודת ו/או לשלם את עלות  ורחבתתעודת האחריות המדרש הלקוח להשיב את יי -הוקנתה
  צ.", על פי שיקול דעתה הבלעדי של אמצ"לאמ ורחבתהאחריות המ

ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא  צ"אמרישומי   .6.6
 למבצע זה.

 .והנחות אין כפל מבצעים .6.7

 


