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שנים אחריות מוגבלת נוספת(  4+  שנה מלאהשנים אחריות ) 5 תקנון מבצע
 למוצרי סאוטר

שנה )אחריות  ותשנ 5יוצאת במבצע  "(צ"אמ( בע"מ )להלן: "1951אלקטרה מוצרי צריכה )כללי:  .1
: )להלןבמבצע  המשתתפים מוצרי סאוטרעל מוגבלת( נוספת שנים אחריות  4+  אחריות על פי דין

את המוצרים (, במסגרתו יהיה זכאי כל לקוח שרכש בפועל במהלך תקופת המבצע "המבצע"
על ידי המשווקים המורשים  נמכריםאשר צ ו"אשר יובאו על ידי אמ ,להלן( שבמבצע )כהגדרתם

)להלן:  (רשתות שיווק החשמל ו/או אצל סוחרים פרטיים מורשיםבאמצעות האינטרנט, )
, לתקופה במבצע בלבד המשתתפים מוצרי סאוטרוגבלת על מ נוספת"(, לקבל אחריות המוצרים"

זכאי  ןהאחריות להלשנת בנוסף , "(אחריות נוספת מוגבלת")להלן:  ( שנים נוספות4) ארבעשל 
תמורת תשלום מופחת (, "האחריות הבסיסית)להלן: " במסגרת רכישת המוצריםעל פי דין הלקוח 

בגינם  ס"מ( 90תנורים משולבים ברוחב המבצע לא כולל תנורים משולבים ))פרט ל ₪ 199של בסך 
ובכפוף לשאר התנאים הנקובים , (בלבד₪  299של בסך עלות תעודת אחריות נוספת מוגבלת הינה 

' לתקנון ומהווה חלק בלתי אכנספח ובתעודת האחריות הנוספת המוגבלת המצורפת בתקנון זה 
 "(. המורחבת האחריות" )להלן: נפרד הימנו

, לקוח אשר רכש את המוצרים שבמבצעלגרוע משאר הוראות התקנון ולמען הסר ספק,  מבלי .2
להשתתף  זכאי יהיה לא, תצוגות או סוגי ב' במסגרת מבצעים )לרבות מבצעי הנחות( עודפיםמ

 במבצע. 

  :"המוצרים שבמבצע"

תמורת תשלום בגין האחריות במבצע משתתפים  רטים להלןוהמפהמוצרים של חברת סאוטר  .א
 : ש"ח 199של הנוספת המוגבלת בסך 

  מתוצרת סאוטר. כליםה מדיחיכל דגמי  -

  .סאוטר מתוצרתבנויים התנורים כל דגמי ה -

 כיריים גז מתוצרת סאוטרכל דגמי  -

, (אשר לא משתתפים במבצע ס"מ 90תנורים משולבים )למעט תנורים משולבים ברוחב  .ב
 : ש"ח 299של  תשלום בגין האחריות הנוספת המוגבלת בסךמשתתפים במבצע תמורת 

למען הסר ספק מובהר כי, המבצע יחול רק לגבי המוצרים אשר בוצעה לגביהם התקנה ו/או  *
 מס'  שותפות מוגבלת ,שירותיםפלרום באמצעות  מטעם אמ"צהדרכה על ידי טכנאי מורשה 

 "(.פלרום)להלן: " 550253785

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

 15.3.2017החל מיום  המוצרים שבמבצע רוכשים אתה המבצע בתוקף לצרכנים: מבצעתקופת ה .3
לכל זכות המוקנית לאמ"צ להאריך את תקופת המבצע או לקצרו, על פי  15.4.2017ועד ליום 

 "(. תקופת המבצעשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובכפוף להוראות הדין )להלן: "

 199במעמד התקנת המוצר שבמבצע, הלקוח יהיה רשאי לרכוש תמורת  :אופן ההצטרפות למבצע .4
בעבור ₪  299 תמורת אומתוצרת סאוטר  וכיריים גז מדיחי כלים בעבור תנורים בנויים, בלבד₪ 

למוצרים נוספת מוגבלת אחריות לעיל(,  2 )כהגדרתם בסעיף מתוצרת סאוטר  תנורים משולבים
 שבמבצע כאמור לעיל ולהלן בתקנון זה.  

 : המבצע .5

במהלך נוספת מוגבלת למוצרים שבמבצע שתחול המשתתפים במבצע, יהיו זכאים לאחריות  .5.1
האחריות הנוספת המוגבלת, תקופת עד לתום והבסיסית התקופה שמתום תקופת האחריות 

 .15.4.2022 אך בכל מקרה לא תחול לאחר, שנים סה"כ 5דהיינו 

מובהר בזאת, כי האחריות הבסיסית על המוצרים שבמבצע הינה כפי שמפורט ובכפוף  .5.2
לתנאי תעודת האחריות שתינתן במועד רכישת המוצרים שבמבצע, וכי האחריות הנוספת 

והינה כפי שמפורט ובכפוף לתנאי תעודת האחריות  ידי פלרוםירות על המוגבלת ניתנת יש
 הנוספת המוגבלת המצורפת למוצרים שבמבצע.

http://www.electra-trade.co.il/
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 בכל הוצאה אחרת בקשר עם המוצר שבמבצע אשר אינה חלה חשבונו על שאיהלקוח י .5.3
 למוצרים תהמצורפ תעודת האחריות  הנוספת המוגבלתעל פי הוראות  אמ"צבמפורש על 

 .שבמבצע

 לאחריות נוספת מוגבלת םזכאיה .6

הלקוחות הזכאים להשתתף במבצע הינם אלו שרכשו את המוצרים שבמבצע בתקופת  .6.1
 פלרוםהמבצע, וביצעו את התקנת המוצרים שבמבצע באמצעות טכנאי מורשה של חברת 

המבצע לא יחול על לקוחות אשר בחרו להתקין . של פלרום צ ו/או מי מטעמה"מטעם אמ
  .צ"ן עצמאי, דהיינו באמצעות טכנאי שאינו מטעם אמאת המוצרים באופ

לצורך התקנת המוצרים שבמבצע תתבצע דרך מוקד  רום-פלהזמנת טכנאי מורשה מטעם  .6.2
  .073-2625600טלפוני שמספרו 

ו/או מי  פלרום לטכנאימובהר, כי התשלום בגין ההטבה נשוא המבצע יבוצע ישירות  .6.3
 מטעמה במועד ההתקנה בבית הלקוח.

 כללי .7

חיים במשרדי חטיבת הסחר של אלקטרה מוצרי צריכה, רחוב השר  המבצע ימצאתקנון  .7.1
 ראשל"צ.   1שפירא 

המבצע, לרבות בקשר עם הזכאות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את כללי ונהלי  צ"אמ .7.2
 לתקופת האחריות הנוספת המוגבלת ו/או מועדי ואופן קבלתה.

לפרסומים אחרים זה התאמה כלשהי בין הוראות תקנון -בכל מקרה של סתירה ו/או אי .7.3
תגברנה הוראות ובכל אמצעי אחר,  הבטלוויזילרבות בעיתונות,  ,כלשהם בדבר המבצע

 לכל דבר ועניין. זה תקנון

הלקוח לא יהיה זכאי בשום מקרה להמיר את תעודת האחריות הנוספת המוגבלת ו/או  .7.4
יו על פי התקנון ו/או מכח המבצע בכסף ו/או בשווה כסף, וזאת גם בנסיבות איזה מזכויות

 .בהן לא יתאפשר בידו לממש את הזכאות במסגרת המבצע

צ, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי הזכאות למבצע הושגה במרמה "בכל מקרה בו תחליט אמ .7.5
זכאות ללקוח ואם זיוף ו/או בניגוד לאמור בתקנון זה, לא תוקנה ה ו/או הינה תוצאה של

, על פי צ"לאמתעודת האחריות הנוספת והמוגבלת דרש הלקוח לשלם את עלות יי -הוקנתה
  צ."שיקול דעתה הבלעדי של אמ

ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא  אמ"צרישומי  .7.6
 למבצע זה.

כאמור בתקנון,  המוגבלתהנוספת לקוח שביטל עסקה בגינה היה זכאי לתעודת האחריות  .7.7
כבטלה וחסרת  שהוענקה לו מכוח מבצע זה יראו את תעודת האחריות הנוספת המוגבלת

   .תוקף

 גברים כאחד.לבלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים ו נכתבבתקנון זה  האמור .7.8
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