תקנון תוכנית “חזרה ללימודים עם  “iStoreלשנת 2018
.1

הגדרות
סער טכנולוגיות )ז.ח( בע”מ ח.פ ) 514632561להלן ("iStore" :מקיימת תוכנית מכירות לרגל החזרה
לשנת הלימודים תחת השם ”חזרה ללימודים עם  “iStoreואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון
זה )להלן" :התוכנית"(

.2

פרשנות

 .2.1בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל
מדיה שהיא בדבר התוכנית ,הוראות תקנון זה תגברנה.
 .2.2בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
 .2.3החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.

.3

תקופת התוכנית

 .3.1התוכנית תחל בתאריך  20בספטמבר  2018ותסתיים בתאריך  29בנובמבר ) 2018להלן ”:תקופת
התוכנית״(
 iStore .3.2שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד סיום תקופת התוכנית ,להקדימה ,להאריכה ,או
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 .3.3לא תהיה אחראית לכל פעילות הקשורה לתוכנית לאחר סיום תקופת התוכנית ,לרבות
הופעות פרסומות ו/או הפניות לתוכנית בפרסומים שונים.

.4

כללי המבצע ותנאי ההשתפות בו

 .4.1השתתפות בתוכנית מותנית ברכישת אחד מהמוצרים הבאים במהלך תקופת התוכנית בדגמים
המפורטים באתר:
א.

מחשב  Macמדגמי  MacBook ,iMac Pro ,iMac ,MacBook Air ,MacBook Proמשנת 2017
ומעלה

ב.

מחשבי  Mac Miniו Mac Pro-משנת  2014ומעלה

ג.

המבצע זמין גם עבור דגמי  Macמשודרגים אך כל הנחה או ההטבה תחול על מחשב הבסיס
.בלבד ללא רכיבי השדרוג אשר יחוייבו במחיר המחירון

ד.

ההשתפות בתוכנית מוגבלת לסטודנטים ,אנשי סגל ,חוקרים ,מרצים ומורים בלבד בבתי ספר
יסודיים ,בתי ספר תיכוניים ובאקדמיה) .להלן :״המשתתפים״(

ה.

יובהר בזאת כי ההשתפות בתוכנית הנה בכפוף ל:
)א( סטודנט :הצגת תעודת סטודנט הנושאת תמונה עם פרטי הסטודנט בשפה האנגלית
עם שם המוסד בשפה האנגלית או אישור לימודים באנגלית הכולל פרטי הסטודנט
ושם המוסד לשנת הלימודים 2017-2018 / 2018-2019
)ב( סגל הוראה :אישור הוראה עדכני ,בשפה האנגלית מטעם המוסד הלימודי הכוללים
את פרטי איש הסגל ושם המוסד.

 .4.2הרוכש מתחייב להעביר ל iStore-את כל האישורים הנדרשים לשם מימוש ההטבה.
 .4.3ההטבה ניתנת למימוש ברכישה פרונטלית באחת מחנויות הרשת או באמצעות מוקד המכירות
הטלפוני של .iStore
 .4.4כל משתתף זכאי לרכוש במסגרת התוכנית מחשב  Macנייד  1ונייח  1בלבד.
 iStore .4.5שומרת 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

ההטבות והתנאים לקבלתם:

 .5.1ההטבות במסגרת התוכנית הן כדלהלן:
א.

שנת אחריות נוספת במתנה  -סה“כ שנתיים אחריות

ב.

עד  15%הנחה על מגוון מחשבי ה - Mac-פירוט ההנחות המלא בנספח ב‘ של התקנון

ג.

עד  25%הנחה על אביזרים נלווים ל Mac-מהדגמים המשתתפים במבצע  -פירוט בנספח ב‘
של התקנון

ד.

עד  36תשלומים ללא ריבית

ה.

רק משתתף שרכש מחשב  Macבמסגרת התוכנית יהיה זכאי להטבות נוספות המפורטות
בקטגוריות ההטבות באתר האינטרנט לאביזרים נלווים .רשימת ההטבות הכלולות מופיעה
בנספח ב' לתקנון זה כפי שיתעדכן מעת לעת.

ו.

תוקפן של ההטבות המפרטות בחוברת הינו עד  30יום ממועד הרכישה של מוצר המשתתף
בתוכנית או עד לתום תקופת התוכנית ,לפי המוקדם מבינהם.

ז.

ניצול ההטבות שבנספח ההטבות הינו אישי למשתתף אשר רכש מוצר המשתתף בתוכנית בלבד
ואינו ניתן להסבה ,שעבוד ,מכירה ,שינוי ,החלפה או המרה ,לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל
הטבה או מוצר אחר.

ח.

מובהר בזאת כי ניצול ההטבות שבעמוד ההטבות הנו בכפוף להצגת חשבונית מתאימה ותעודה
מזהה של הרוכש.

ט.

לא ניתן לרכוש יותר מיחידה אחת מכל פריט במסגרת ההטבות לאביזירים נלווים

י.

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.

י״א .רישום המחשב ,לרבות השם המופיע על גבי החשבונית יהיו על שמו של הסטודנט/איש הסגל
בלבד ולא יעשה על שם חברה או המוסד המלמד בכל מקרה.

י״ב .הטבת טרייד אין:
) (1טריידין עד הבית על מחשבי  - PCבהחזרת מחשב  PCנייד עם מעבד ) i7/i5מעבד  i3לא
נכלל בתוכנית( תקין על פי הקריטריונים של חברת  Mobile2GOואשר מפורטים בנספח א׳
לתקנון זה יקבל המשתתף אפשרות להזמנת שירות אישי של טכנאי מבית  - iStoreהטכנאי
יגיע לבית הסטודנט עם ה Mac-החדש ,יבצע אופטימיזציה ואקטיבציה ראשונית ל,Mac-
יעביר עד  100GBשל נתונים מה PC-הישן אל ה Mac-החדש ויבצע הדרכה ראשונית בת
רבע שעה  -סה“כ שעת טכנאי אחת ללא תשלום נוסף .כל שעת טכנאי נוספת תתומחר
ב 250-ש“ח לשעה כולל מע“מ .מחשבי  i7שימסרו יזכו את הלקוח ב 100-ש“ח לרכישת
אביזרים .השתתפות בטריידין עד הבית שמורה לרוכשים במסגרת מבצע ”חזרה
ללימודים עם  “iStoreבלבד.
) (2באפשרותכם גם לבצע החזר למחשבי  PCולקבל זיכוי לטובת רכישה ברשת .iStore
גובה הזיכוי משתנה בהתאם לסוג המעבד Intel i3 :מזכה ב 150-ש“ח Intel i5 ,מזכה
ב 250-ש“ח Intel i7 ,מזכה ב 350-ש“ח.
) (3על מחשב  Macנייד -בהחזרת מחשב  Macנייד תקין יקבל המשמתמש זיכוי לטובת רכישה
ברשת  .iStoreגובה הזיכוי יקבע יהיה עד  2,000ש״ח בכפוף לבדיקת מעבדה.
) (4ביצוע של טרייד אין במסגרת התוכנית ,הינו סופי ואינו ניתן לביטול .מרגע ביצוע הטרייד
אין מחשבים ניידים מסוג  PCהמוחזרים יועבר לבעלות  Mobile2Goוהתשלום בעבורו
יועבר בזיכוי בחשבונית בעת רכישת  Macחדשים מהדגמים אשר משתתפים בתוכנית.
) (5למשתתף 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.
)(6

היה והמשתתף בתוכנית החזיר מחשב במסגרת  ,Trade inשלא במעמד רכישת ה,Mac-
יקבל המשתתף שובר זיכוי לרכישה בחנות.

) (7באחריות הלקוח לבצע גיבוי ומחיקה של מידע מהמחשב המוחזר במסגרת הTradein-
ו iStore-ו/או  Moblie2Goלא תהיינה לכל מידע אישי אשר יהיה על המחשב מרגע מסירתו
ל.iStore-
) (8במקרה של ביטול עסקה שבוצעה ב - Trade in-יקבל הרוכש החזר בזיכוי לרכישת מוצרי
החנות ובכל מקרה לא יקבל החזר כספי.
) (9יובהר כי תוכנית ה Trade in-מבוצעת על ידי  Mobile 2 Goבמסגרתה  iStoreתשמש כגורם
מתווך בלבד וההתקשרות שבביצוע ה Trade in-הינה מול  Mobile 2 goועל בסיס תנאי
ההתקשרות כפי שנקבעו על ידה.
.6

כללי

 .6.1תקנון 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.
 .6.2בעצם השתתפותו בתוכנית ,המשתתף ,מאשר ומצהיר כי הוא /היא קרא את תקנון התוכנית וכי הוא
מסכים להן.
 .6.3כל 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.
 .6.4החברה רשאית ,על פי שיקול דעתה ,בכל עת ,לשנות הוראות תקנון זה.
 .6.5אין כפל מבצעים והנחות.

נספח א’ שאלון בדיקות מחשב נייד לטרייד-אין:
 .1האם המחשב נדלק?
תקין

לא תקין

 .2האם 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

לא תקין

 .3האם המחשב נטען בצורה תקינה והסוללה תקינה )יש לבדוק עם המטען של
הלקוח(?
תקין

לא תקין

 .4בדיקה שה WIFI-נדלק ומראה רשתות
עובד

לא עובד

בכל מקרה של ספק לגבי מחשב כלשהו נא להתקשר לצוות שרות הלקוחות שלנו
 03-9797199או ישירות לנדב 054-900-7070

שם הנציג__________:
סניף_____________ :

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

תאריך____________:
חתימה___________:

אם המכשיר מרוסק לחלוטין
)נדרס ,נמעך ,נרטב ,קורוזיה
וכו'( לא ניתן לקחת אפילו
כ"לא תקין".

נספח ב' ההטבות הכלולות במבצע

.1

 20%הנחה על מגוון כבלים של Kanex

.2

 20%הנחה על תיקי Miracase

.3

 25%הנחה על מגוון כיסויי  Speckלמחשבי  MacBookוMacBook Pro-

.4

 25%הנחה על iKlear

.5

 2.5%הנחה על אביזרים מבית Magic ,Magic Mouse 2, Magic TrackPad 2, Magic Keyboard :Apple
Keyboard with Numeric Keypad

.6

 10%הנחה על כל פתרונות האחסון מבית Lacie

.7

הדרכות חינם בiStore Academy-

.8

כל רוכש  Macבמסגרת התוכנית זכאי לביצוע טרייד אין עבור מכשיר ה Mac-שברשותו מדגמי 2010
ומעלה .הזיכוי ינתן בכפוף לבדיקת מעבדה ותקינות המוצר .גובה הזיכוי המקסימלי הינו  2000ש״ח.

.9

 Trade Inעד הבית עבור מחשבי  - PCסטודנטים יוכלו לבצע  Trade Inלמחשבי  PCעם מעבדי  i5או i7
מבלי להגיע לחנות ,באמצעות קביעת תור עם טכנאי דרך אתר  www.iStoreil.co.ilומתן פרטים מלאים
בהתאם לטופס הרשום באתר.

.10

פירוט ההנחות עבור מחשבי ה:Mac-

סוג Mac

מחיר אחרי הנחה

MacBook Pro

החל מ 5,999-ש“ח  5,429ש“ח

MacBook Air

החל מ 4,499-ש“ח  4,319ש“ח

MacBook 12

החל מ 5,899-ש“ח  5,604ש“ח

iMac

החל מ 5,709-ש“ח  4,977ש“ח

Mac Mini

החל מ 2,399-ש“ח  2,351ש“ח

Mac Pro

החל מ 13,699-ש“ח  13,288ש“ח

iMac Pro

החל מ 23,999-ש“ח  23,279ש“ח

