
 ARCOSTEELקבל  SAUTERקנה  –קבל" -תקנון מבצע "קנה

 מבוא .1

זכאי  לקוח כל במסגרתו במבצע יוצאת"( אלקטרה)להלן: " מ"בע( 1951) צריכה מוצרי אלקטרה

 המשתתפים המוצרים)כהגדרתו להלן( שרכש בפועל במהלך תקופת המבצע )כהגדרתה להלן( מוצר מ

 תקופת במהלך לקבל זכאי יהיהלהלן(,  ם)כהגדרת מהמשווקים המורשים( להלן)כהגדרתם  במבצע

  )כהגדרתה להלן( המתנה את בלבד המבצע

 

 הגדרות

 :כדלקמן זה בתקנון המשמעות תהיה הבאים למונחים

  08-33189-03, 08-89005-04מדגם ] ARCOSTEELמארז קרש חיתוך וסט סכינים ממותג  –" המתנה"
 ₪. 399: לצרכן שווי המתנה

כל מגוון התנורים ממותג סאוטר וכן מגוון הכיריים ממותג סאוטר – "במבצע המשתתפיםהמוצרים "
/  7505 /4422/  202/  7300/  8400/  8300/  7200/  6010/  6050/  6020למעט הדגמים הבאים: 

7506  /6040. 

 רשתות השיווק המורשות ו/או הסוחרים הפרטיים המורשים ו/או אתרי – "המשווקים המורשים"
רסם באתר האינטרנט של חטיבת הסחר של אמ"צ בכתובת ; והכל בהתאם למתפהאינטרנט המורשים

trade.co.il-www.electraכפי שיתעדכן מעת לעת , 

מהמשווקים  במבצע המשתתפים מהמוצרים מוצר רכש , בתקופת המבצע,אשר לקוח –" זכאי"לקוח 
 .המורשים

עד גמר מלאי המתנות )כמפורט להלן(  ו/או 29.9.2019ועד ליום  5.9.2019מיום  החל -"תקופת המבצע" 
לפי המוקדם, ובכפוף לזכות המוקנית לאלקטרה להאריך את תקופת המבצע או לקצרה, על פי שיקול 

 דעתה הבלעדי והמוחלט. 

 קבל  –המבצע: קנה  .2

י לקבל את המתנה, בכפוף לזמינותה במלאי המתנות הקיים אצל כל לקוח זכאי יהיה זכא .2.1
  המשווק המורשה. 

 בשני דרכים :  המתנה תסופק ללקוח מטעם אלקטרה,  .2.1

על ידי המוביל אשר יבצע את הובלת המוצר שנרכש לבית הלקוח. במידה והלקוח לא יהיה נוכח 
את עצמו בפניו כנציגו של הלקוח. בעת הובלת המוצר לביתו, ייתן המוביל את המתנה למי שיציג 

  הלקוח מוותר בזאת על כל טענה כלפי אלקטרה בקשר עם משלוח המתנה.

מוכרן למלא את פרטי הלקוח שרכש מוצר  / על הסוחר –באמצעות שליח לבית הלקוח 
 -המשתתף במבצע  ) שם מלא + כתובת + טלפון + חשבונית( ולשלוח למייל הנ"ל

 trade@ecp.co.il-Hazmanot. לאחר קבלת כל הפרטים , אלקטרה תטפל 
 ימי עסקים מרגע קבלת פרטי הלקוח וחשבונית. 7בשליחת המתנה ללקוח. עד 

 

  .מתנות 2,000של עומד על מינימום  הכולל אצל כלל המשווקים המורשים יחדיו המתנות מלאי .2.2

 כללי .3

ראשל"צ, ובאתר האינטרנט של  1השר חיים שפירא  –תקנון המבצע ימצא במשרדי אלקטרה .3.1
 trade.co.il-www.electraאלקטרה בכתובת 

 גברים כאחד.לבלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים ו נכתבבתקנון זה  האמור .3.2

אלקטרה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות תקנון זה, לרבות בקשר עם תקופת  .3.3
המשתתף במבצע, לרבות המבצע, הזכאות לקבלת המתנה, סוג המתנה ואופן מימוש המתנה. 

הלקוח הזכאי, מוותר בזאת על, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות, כל טענה או תביעה בקשר 
 לאמור לעיל.

http://www.electra-trade.co.il/
mailto:Hazmanot-trade@ecp.co.il
http://www.electra-trade.co.il/


 בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה.  נוחותלצרכי  הןתרות הסעיפים כו .3.4

 אלקטרה שומרת לעצמה את הזכות להאריך או לקצר את תקופת המבצע. .3.5

זכאות הלקוח הזכאי והתחייבויות אלקטרה על פי תקנון זה כלפי הלקוח הזכאי זה הינן אישיות  .3.6
הסבה בשום צורה ואופן על ידי הלקוח ואינן ניתנות בשום מקרה להעברה ו/או המחאה ו/או 

 הזכאי.

התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם -בכל מקרה של סתירה או אי .3.7
בדבר המבצע, לרבות בעיתונות, בטלוויזיה ובכל אמצעי אחר, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר 

 ועניין.

נה או איזו מזכויותיו על פי התקנון או הלקוח הזכאי לא יהיה זכאי בשום מקרה להמיר את המת .3.8
מכוח המבצע בכסף או בשווה כסף, ולא יהיה זכאי להחליפה, וזאת גם בנסיבות בהן לא יתאפשר 

 בידו לממש את זכויותיו האמורות.

או לכל ללקוח הזכאי גרם יאינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, ולכל הוצאה שתאלקטרה  .3.9
 המבצע.אדם אחר בקשר עם 

מקרה בו תחליט אלקטרה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי הזכאות למתנה הושגה במרמה  בכל .3.10
יידרש  -או כתוצאה של זיוף או בניגוד לאמור בתקנון זה, לא תוקנה הזכאות כאמור ואם הוקנתה 

הלקוח להשיב את המתנה או לשלם לאלקטרה את מלוא שוויה כאמור לעיל, לפי שיקול דעתה 
 של אלקטרה. 

רישומי אלקטרה ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא למבצע  .3.11
 זה.

ביטול עסקה שנעשתה במסגרת המבצע יהיה בהתאם למדיניות ההחזרות והביטולים של כל  .3.12
 משווק מורשה שאצלו נעשתה העסקה ובהתאם להוראות כל דין. 

כתנאי לביטול העסקה על ידו, להחזיר את  לקוח שביטל עסקה שנעשתה במסגרת המבצע יחויב, .3.13
 המתנה שקיבל או לשלם את שוויה. 

ל תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית ע .3.14
 יפו בלבד.-בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל אביב

 

 

* * *   
 


