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”Apple Watch תקנון מבצע ”עד 150 ש“ח לרכישת אביזרים בקניית

הגדרות1.
סער טכנולוגיות (ז.ח) בע”מ ח.פ 514632561 (להלן: "iStore") מקיימת תוכנית מכירות ”עד 150 ש“ח לרכישת אביזרים 

בקניית Apple Watch” 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 מדיה שהיא בדבר 2.1.

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.

תקופת התוכנית3.
התוכנית תחל בתאריך 27 בדצמבר 2018 ותסתיים ב-12 לחודש ינואר 2019 (להלן:” תקופת התוכנית״)3.1.
iStore שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד סיום תקופת התוכנית, להקדימה, להאריכה, או לסיימה מכל סיבה 3.2.

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 בין הופעות פרסומות 3.3.

ו/או הפניות לתוכנית בפרסומים שונים.

כללי התוכנית ותנאי ההשתפות בה4.
השתתפות בתוכנית מותנית ברכישת Apple Watch Series 4 או Apple Watch Series 3 באחת מסניפי הרשת, במוקד 4.1.

הטלפוני או באתר האינטרנט www.iStoreil.co.il בהתאם לתנאים המפורטים בסעיפים 5 ו-6. (להלן: ״המשתתפים״)
כל משתתף זכאי לרכוש עד ל-2 יח’ מהדגמים המשתתפים במסגרת המבצע.4.2.
iStore שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ו/או לשנות את מגוון המוצרים והדגמים המשתתפים בתוכנית וזאת 4.3.

על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת ובלבד שהדבר יעודכן בתקנון התוכנית
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4.4.  המבצע תקף לדגמים הנמצאים בזמינות מיידית במלאי בלבד ולא בהזמנה מראש.�
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ההטבות והתנאים לקבלתם:5.
ההטבות במסגרת התוכנית יזכו את המשתתף בחבילת הטבות בלעדית כלהלן:5.1.

150 ש“ח לרכישת אביזרים בקניית Apple Watch Series 4.א.

75 ש“ח לרכישת אביזרים בקניית Apple Watch Series 3.ב.

ההטבה לא חלה על מוצרי ליבה לרבות AirPods.ג.

ההטבה תינתן בקניית Apple Watch Series 4 או Apple Watch Series 3 במהלך תקופת התוכנית.ד.

ההטבה ניתנת למימוש במעמד החשבונית בלבד.ה.

במידה והלקוח יבחר באביזר בשווי מופחת מסכום ההטבה, לא יהיה ניתן לנצל את יתרת ההטבה כזיכוי עתידי.ו.

ההטבות הינן עד גמר המלאי.ז.

יובהר כי בכל מקרה לא ניתן יהיה לבטל עסקה לתוכנות ו/או אביזרים אשר בוצע בהם שימוש בהתאם להגדרה ח.
בתנאי ביטול העסקה כמפורט בסניפי החברה ו/או אתר החברה ובמקרה של ביטול עסקה בה בוצע שימוש 

באביזרים או בהטבות שנקבעו בתוכנית.ת

ניצול ההטבות שבתוכנית הינו אישי למשתתף ואינו ניתן להסבה, שעבוד, מכירה, שינוי, החלפה או המרה, לא ט.
בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל הטבה או מוצר אחר.

מובהר בזאת כי ניצול ההטבות שבתוכנית הנו בכפוף להצגת תעודה מזהה של הרוכש.י.

כללי6.
תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתפות בתוכנית והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים 6.1.

ועצם ההשתפות בתוכנית, מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.

בעצם השתתפותו בתוכנית, המשתתף, מאשר ומצהיר כי הוא/ היא קרא את תקנון התוכנית וכי הוא מסכים להן.6.2.

כל סעיף מסעיפי התקנון עומד בפני עצמו וגם אם ייקבע כי סעיף מסוים הינו בלתי חוקי, בטל או לא אכיף, לא ישפיע 6.3.
הדבר על שאר סעיפי התקנון.

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, בכל עת, לשנות הוראות תקנון זה.6.4.

אין כפל מבצעים והטבות.6.5.


