תקנון מבצע  ”Switch to Mac“ -עם  iStoreלשנת 2019

הגדרות

.1

סער טכנולוגיות )ז.ח( בע”מ ח.פ ) 514632561להלן ("iStore" :מקיימת תוכנית מכירות תחת השם ״Switch to Mac״
ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה )להלן” :התוכנית“(

.2
.2.1

פרשנות
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא
בדבר התוכנית ,הוראות תקנון זה תגברנה.

.2.2

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

.2.3

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

.3

תקופת התוכנית

.3.1

התוכנית תחל בתאריך  14.3.19ותסתיים בתאריך ) 15.4.19להלן ”:תקופת התוכנית״(

.3.2

 iStoreשומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד סיום תקופת התוכנית ,להקדימה ,להאריכה ,או לסיימה מכל
סיבה שתראה לה סבירה לעניין תוכנית זו וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

.3.3

 iStoreלא תהיה אחראית לכל פעילות הקשורה לתוכנית לאחר סיום תקופת התוכנית ,לרבות בין הופעות
פרסומות ו/או הפניות לתוכנית בפרסומים שונים.

.4
.4.1

כללי התוכנית ותנאי ההשתפות בה
השתתפות בתוכנית מותנית ברכישת אחד מהמוצרים הבאים במהלך תקופת התוכנית בדגמים המפורטים
באתר:
א.

מחשבי  Macמדגמי  Macbook Pro ,Mac Mini, Macbook Air ,MacbookוiMac-

ב.

ההנחות שבמבצע אינן יחולו על רכיבי השדרוג בדגמי  Macמשודרגים )”(“CTO

ג.

ההשתפות בתוכנית מותנית ברכישת  Macבאחת מחנויות הרשת ,מוקד ההזמנות הטלפוני או באמצעות
אתר האינטרנט של  iStoreהבעת הסכמה מלאה לתנאי התוכנית) .להלן :״המשתתפים״(

.4.2

כל משתתף זכאי לרכוש במסגרת התוכנית מחשב  Macנייד ונייח אחד בלבד.

.4.3

 iStoreשומרת לעצמה את הזכות להוסיף ,לגרוע ו/או לשנות את מגוון המוצרים והדגמים המשתתפים בתוכנית
וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת ובלבד שהדבר יעודכן בתקנון התוכנית

.5
.5.1

ההטבות והתנאים לקבלתם:
ההטבות במסגרת התוכנית מותנות ברכישת מחשב  MacמדגמיMacbook Pro, Mac Mini, Macbook Air, iMac :
ו Macbook-והן יזכו את המשתתף בחבילת הטבות בלעדית כלהלן:

א.

הטבת חבילת הדרכות פרונטליות-קבוצתיות אשר יתקיימו במרכזי ההדרכה בתיאום מראש עם החברה.
ההרשמה להדרכות אלו תבוצע באמצעות אתר האינטרנט של  .iStoreההשתפות בהדרכה תהיה שמורה

V.03

לרוכשים אשר רכשו  Macחדש במסגרת התוכנית בלבד .ההשתפות בהדרכה הפרונטלית תהיינה בקבוצות
קטנות עד  10נרשמים לכל הדרכה.

ב.

ככל שיהיו יותר נרשמים מ 10-איש לכל הדרכה ,תקיים  iStoreעל פי שיקול דעתה הבלעדי הדרכה נוספת
באותו נושא.

ג.

אחריות מורחבת למשך שנתיים על המחשב הנרכש .שנה ראשונה  -אחריות יצרן .שנה שניה  -אחריות
מטעם חברת .iStore

ד.

 30ימי התנסות ללא התחייבות לכל הרוכש מחשב  Macחדש שבמבצע .והיה והרוכש יבחר להחזיר את
המחשב ,יקבל החזר מלא של כספו בהנחה שהמחשב תקין ופעיל ולא ניזוק בשום צורה לרבות שריטות או
סימני שפשוף .יובהר כי כתנאי להחזרת המחשב -על הלקוח לקחת חלק לפחות בהדרכה אחת במהלך
ה 30-ימים להתנסות .על הלקוח להחזיר את המחשב באריזה המקורית לרבות אביזירים נלווים ,חלקי
עטיפה ,ניירת ומדריכים.

ה.

הטבת  36תשלומים ללא ריבית.

ו.

העברת מידע מ Pc-ל Mac-ללא עלות .מובהר בזאת כי אין ל iStore-כל אחריות על העברת החומרים וכי
על הלקוח לדאוג לגיבוי מלא לחומרים שברצונו להעביר בטרם עת.

ז.

החזר כספי מלא במקרה של ביטול עיסקה למשלמים בכרטיס אשראי -יבוצע באמצעות כרטיס האשראי
באמצעותו שולמה העסקה וזאת בתוך  14ימים .החזר כספי מלא למשלמים בהמחאה ,מזומן ,או העברה
בנקאית  -יבוצע באמצעות העברה בנקאית וזאת בתוך  14ימים.

ח.

הטבת טרייד אין על מחשב  PCנייד -בהחזרת מחשב  PCנייד תקין על פי הקריטריונים של חברת iStore
ואשר מפורטים בנספח א׳ לתקנון זה יקבל המשתתף זיכוי כספי .גובה הזיכוי יקבע על פי סוג המעבד של
המחשב הנייד כלהלן 150 -Core2Duo :ש״ח 300 - i3 ,ש״ח  400 - i5 ,ש״ח 550- i7 ,ש״ח.

ט.

ביצוע של טרייד אין במסגרת התוכנית ,הינו סופי ואינו ניתן לביטול .מרגע ביצוע הטרייד אין המחשב
המוחזר יועבר לבעלות  iStoreוהתשלום בעבורו יועבר בזיכוי בחשבונית בעת רכישת  Macחדשים
מהדגמים אשר משתתפים בתוכנית.

י.

למשתתף בתוכנית תהיה שמורה הזכות לבצע את ה Trade in-למשך  30יום ממועד רכישת ה Mac-ובלבד
שהמחשב המוחזר עומד בקריטריונים המופיעים בנספח א׳ לחוזה זה .היה והמשתתף בתוכנית החזיר
מחשב במסגרת  ,Trade inשלא במעמד רכישת ה ,Mac-יקבל המשתתף שובר זיכוי לרכישה בחנות.

י״א .באחריות הלקוח לבצע גיבוי ומחיקה של מידע מהמחשב המוחזר במסגרת ה Tradein-ו iStore-ו/או iStore
לא תהיינה אחראיות לכל מידע אישי אשר יהיה על המחשב מרגע מסירתו ל.iStore-
י״ב .במקרה של ביטול עסקה שבוצעה ב - Trade in-יקבל הרוכש החזר בזיכוי ברכישת מוצרי החנות ובכל
מקרה לא יקבל החזר כספי.
י״ג .יובהר כי תוכנית ה Trade in-מבוצעת על ידי  iStoreוההתקשרות שבביצוע ה Trade in-הינה מול iStore
ועל בסיס תנאי ההתקשרות כפי שנקבעו על ידה.
י״ד .הטבה ברכישת תוכנות ואביזרים נלווים-במסגרת התוכנית יוענקו הטבות במחיר לתוכנות ואביזרים
נלווים כמפורט בנספח ב׳ לתוכנית .לא ניתן לרכוש יותר מיחידה אחת מכל פריט במסגרת ההטבות
עסקה כמפורסם בסניפי החברה ו/או .לאביזירים נלווים .רכישת האביזרים ו/או התוכנות כפופה לתנאי
אתר החברה ,ובכפוף לקבוע בחוק

V.03

ט״ו .יובהר כי בכל מקרה לא ניתן יהיה לבטל עסקה לתוכנות ו/או אביזרים אשר בוצע בהם שימוש וזאת
.בהתאם להגדרה בתנאי ביטול העסקה כמפורט בסניפי החברה /או אתר החברה
ט״ז .ניצול ההטבות שבתוכנית הינו אישי למשתתף אשר רכש מחשב ואשר נרשם כמשתתף בתוכנית ואינו ניתן
להסבה ,שעבוד ,מכירה ,שינוי ,החלפה או המרה ,לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל הטבה או מוצר אחר.
י״ז .מובהר בזאת כי ניצול ההטבות שבתוכנית הנו בכפוף להצגת תעודה מזהה של הרוכש .
י״ח .ניצול ההטבות בקטגורית האביזרים הנלווים הינו בכפוף להוראות תקנון זה וקטגורית האביזרים הנלווים.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תקנון זה לבין קטגורית האביזרים הנלווים ,הוראות תקנון זה
תגברנה.

.6
.6.1

כללי
תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתפות בתוכנית והינו חוזה לכל דבר ועניין .התקנון ממצה את זכויות וחובות
הצדדים ועצם ההשתפות בתוכנית ,מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.

.6.2

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

.6.3

כל סעיף מסעיפי התקנון עומד בפני עצמו וגם אם ייקבע כי סעיף מסוים הינו בלתי חוקי ,בטל או לא אכיף ,לא
ישפיע הדבר על שאר סעיפי התקנון.

.6.4

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

.6.5

אין כפל מבצעים והטבות.

נספח א’ -שאלון בדיקות מחשב נייד לטרייד-אין:

.1

האם המחשב נדלק?

.2

האם המחשב שלם )כל הכפתורים נמצאים ,אין שבר כלשהו במכשיר( ,והמחשב נדלק בעצמו עד לעליה מלאה של מערכת
ההפעלה ונכבה בצורה תקינה גם כן ,בזמן שהמחשב פועל יש לבדוק את המסך ו/או מסך המגע )אם אין כתמים ,שברים,
סדקים ו/או צבעים מוזרים(?

תקין

תקין

.3

לא תקין

האם המחשב נטען בצורה תקינה והסוללה תקינה )יש לבדוק עם המטען של הלקוח(?
תקין

.4

לא תקין

לא תקין

בדיקה שה WIFI-נדלק ומראה רשתות
עובד

לא עובד

*** בכל מקרה של ספק לגבי מחשב כלשהו נא להתקשר לטכנאי בסניף הרלוונטי.

שם הנציג__________:

תאריך______________ :

סניף_____________ :

חתימה_____________ :

V.03

כישלון באחת
מבדיקות אלו
משמע המכשיר
מוגדר כ“לא תקין".

נספח ב׳ -נספח הטבות לאביזרים נלווים בתוכנית:

-

 20%הנחה על מגוון הכבלים של Kanex

-

 20%הנחה על מגוון המתאמים של Hyper

-

 15%על כיסויי  Speckעבור מחשבי הMac-

-

 10%הנחה על מגוון התיקים והכיסויים של incase

-

 5%הנחה על פתרונות אחסון בתקן USB C

-

 35%על ערכת iKlear

-

תוכנת  Parallelsב ₪ 447.90-במקום ₪ 559.90

-

 Office for Mac studentsעם תמיכה בעברית ב ₪ 674.90-במקום ₪ 749.90

-

 Office for Mac businessעם תמיכה בעברית ב ₪ 1,124.90-במקום ₪ 1249.90

-

כיסוי  KB Coverב ₪ 99-במקום ₪ 120

פירוט ההטבות בסוגי ה MAC -השונים:

* הרחבת אחריות לשנתיים  -שנה נוספת מתנה:

* הרחבת אחריות לשלוש שנים  50% -ממחיר לצרכן:

* אופן מימוש בקופה  -יש להעביר את המוצר בקופה ,ההנחה למוצר מעודכנת.
* אופן מימוש במוקד ובהזמנות  -יש להזין את אחוז ההנחה ידנית לפי הטבלה המצורפת לעיל.

V.03

