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“ iPhone XR “ - תקנון קמפיין

הגדרות1.

סער טכנולוגיות (ז.ח) בע”מ ח.פ 514632561 (להלן: "iStore") מקיימת קמפיין לקידום ועידד רכישת 

המוצר iPhone XR ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן: ”התוכנית“)

פרשנות2.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל 2.1.

מדיה שהיא בדבר התוכנית, הוראות תקנון זה תגברנה.

בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.2.2.

החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.2.3.

תקציר התוכנית והקמפיין - 

 iPhone XR - משתלם יותר בטרייד אין

מטרת התוכנית היא קידום המכשיר על ידי הטבת טרייד-אין על מכשירים ישנים יותר של לקוחות. 

גובה הזיכוי ייקבע בהתאם למכשיר המוחזר לחברה

תקופת התוכנית3.

התוכנית תחל בתאריך 27.1.19 ותסתיים בתאריך 25.2.19 (להלן:” תקופת התוכנית״)3.1.

iStore שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד סיום תקופת התוכנית, להקדימה, להאריכה, או 3.2.

לסיימה, כמו גם לשנות את ההצעות המובאות בתוכנית זו- כולן או חלקן וזאת מכל סיבה שתראה 

לה סבירה לעניין תוכנית זו וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

iStore לא תהיה אחראית לכל פעילות הקשורה לתוכנית לאחר סיום תקופת התוכנית, לרבות 3.3.

הופעות פרסומות ו/או הפניות לתוכנית בפרסומים שונים.

כללי המבצע ותנאי ההשתפות מותנים בתנאים הבאים ובכפוף ל:4.

החזרת מכשיר ישן ובכפוף לבדיקת מעבדה ואישור תקינות המכשיר.4.1.

הזיכוי יתקבל לרכישת מכשיר חדש ברשת iStore. לא יתקבל כסף מזומן או תשלום כלשהו על 4.2.

החזרת מכשיר ותו לאו.

ההטבה ניתנת למימוש ברכישה פרונטלית באחת מחנויות הרשת או באמצעות מוקד המכירות 4.3.

.iStore הטלפוני של

iStore שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ו/או לשנות את מגוון המוצרים והדגמים 4.4.

המשתתפים בתוכנית וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת ובלבד שהדבר יעודכן בתקנון 

התוכנית
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5. הטבות נוספות אשר ניתנות במסגרת המבצע - 

 iPhone XR- של iStore 10% הנחה על מגוון מגני מסך מבית
.יחידה אחת ללקוח מכל מק״ט ומוגבל לרכישה במעמד הקנייה של האייפון

iPhone XR של iStore 10% הנחה על מגוון סוללות ניידות ממותגי הייבוא של 
.יחידה אחת ללקוח מכל מק״ט ומוגבל לרכישה במעמד הקנייה של האייפון

 iStore Academy-הדרכות חינם ב 

6. נוהל הטבת טרייד אין: 

באפשרות הלקוחות לבצע החזר לכל מכשיר סלולרי אשר iStore מקבלת ולקבל זיכוי לטובת רכישה 1.
ברשת iStore. גובה הזיכוי משתנה בהתאם לסוג המכשיר.

בהחזרת מכשיר נייד תקין יקבל המשמתמש זיכוי לטובת רכישה ברשת iStore. גובה הזיכוי יקבע 2.
בכפוף לבדיקת מעבדה.

ביצוע של טרייד אין במסגרת התוכנית, הינו סופי ואינו ניתן לביטול.3.

למשתתף בתוכנית תהיה שמורה הזכות לבצע את ה-Trade in למשך 3 ימים ממועד רכישת 4.
ה-iPhone XR ובלבד שהמכשיר המוחזר עומד בקריטריוני החברה.

היה והמשתתף בתוכנית החזיר מכשיר במסגרת Trade in, שלא במעמד רכישת הiPhone XR-, יקבל 5.
המשתתף שובר זיכוי לרכישה בחנות.

.6 -iStoreו Tradein-באחריות הלקוח לבצע גיבוי ומחיקה של מידע מהמכשיר הישן המוחזר במסגרת ה
.iStore-לא תהיינה אחראית לכל מידע אישי אשר יהיה על הנייד מרגע מסירתו ל

במקרה של ביטול עסקה שבוצעה ב-Trade in - יקבל הרוכש החזר בזיכוי לרכישת מוצרי החנות ובכל 7.
מקרה לא יקבל החזר כספי על רכיב הטרייד אין.

מוקד- בשל העובדה שנוכחות הלקוח בחנות בעסקת טרייד אין הינה הכרחית- אין לבצע חיוב 8.
במוקד ויש לבצע שמירה של פריט עם פתקית ליקוט ושם הסוכן. החיוב יבוצע בחנות , כמו גם קיזוז 

הטרייד אין- תחת שם הסוכן שביצע את המכירה במוקד.

 7.  כללי

תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתפות בתוכנית והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות 4.1.

וחובות הצדדים ועצם ההשתפות בתוכנית, מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.

בעצם השתתפותו בתוכנית, המשתתף, מאשר ומצהיר כי הוא/ היא קרא את תקנון התוכנית וכי הוא 4.2.

מסכים להן.

כל סעיף מסעיפי התקנון עומד בפני עצמו וגם אם ייקבע כי סעיף מסוים הינו בלתי חוקי, בטל או לא 4.3.

אכיף, לא ישפיע הדבר על שאר סעיפי התקנון.

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, בכל עת, לשנות הוראות תקנון זה.4.4.

אין כפל מבצעים והנחות4.5.


