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תקנון תוכנית “Switch to Mac” עם iStore לשנת 2017

הגדרות1.
סער טכנולוגיות (ז.ח) בע”מ ח.פ 514632561 (להלן: "iStore") מקיימת תוכנית מכירות תחת השם 

״Switch to Mac״ 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.

תקופת התוכנית3.
התוכנית תחל בתאריך 25 ביוני 2017 ותסתיים ב-31 ביולי 2017 (להלן:” תקופת התוכנית״)3.1.
iStore שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד סיום תקופת התוכנית, להקדימה, להאריכה, או 3.2.

לסיימה 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 בין 3.3.

הופעות פרסומות ו/או הפניות לתוכנית בפרסומים שונים.

כללי התוכנית ותנאי ההשתפות בה4.
השתתפות בתוכנית מותנית ברכישת אחד מהמוצרים הבאים במהלך תקופת התוכנית בדגמים 4.1.

המפורטים באתר:
מחשב Mac מדגמי Macbook Pro ,Macbook Air ,iMac ,ו-Macbookא.
המבצע זמין אינו עבור דגמי Mac  משודרגים (”CTO“)ב.
ההשתפות בתוכנית מותנית ברכישת Mac נייד באחת מחנויות הרשת, מוקד ההזמנות הטלפוני ג.

או באמצעות אתר האינטרנט של iStore ובחתימה על תקנון זה והבעת הסכמה מלאה לתנאי 
התוכנית במעמד רכישת המחשב- בחנויות הרשת או בחתימה על טופס הצטרפות לתוכנית 

באתר iStore בעמוד התוכנית.  (להלן: ״המשתתפים״)
כל משתתף זכאי לרכוש במסגרת התוכנית מחשב Mac נייד ונייח אחד בלבד.4.2.

iStore שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ו/או לשנות את מגוון המוצרים והדגמים 4.3.
המשתתפים בתוכנית וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת ובלבד שהדבר יעודכן בתקנון 

התוכנית
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ההטבות והתנאים לקבלתם:5.
.5.1 Macbook Pro, iMac, Macbook :מדגמי Mac ההטבות במסגרת התוכנית מותנות ברכישת מחשב

,Air ו-Macbook והן יזכו את המשתתף בחבילת הטבות בלעדית כלהלן:

הטבת חבילת הדרכות פרונטיליות-קבוצתיות אשר יתקיימו בימי ג׳ במרכזי ההדרכה א.
היעודיים בבאר שבע, ובתל אביב. ההרשמה להדרכות אלו תבוצע באמצעות אתר האינטרנט 

של iStore. ההשתפות בהדרכה תהיה שמורה לרוכשים אשר רכשו Mac חדש במסגרת 
התוכנית בלבד. ההשתפות בהדרכה הפרונטלית אשר תהיה מוגבלת לפי כמות המשתתפים 

 .iStore המקסימלית בכפוף למה שירשם באתר חברת
ככל שיהיו יותר נרשמים מ-12 איש לכל הדרכה, תקיים iStore על פי שיקול דעתה הבלעדי ב.

הדרכה נוספת באותו נושא.

הטבת חבילת הדרכות במתכונת Webinar אשר יתקיימו בימים א׳ ו-ה׳ באמצעות פלטפורמת ג.
Join me. ההרשמה להדרכות אלו תבוצע דרך אתר האינטרנט של iStore ותיסגר שעה לפני 

תחילת ההדרכה. ההשתפות בהדרכה תהיה שמורה לרוכשים אשר רכשו Mac חדש במסגרת 
התוכנית בלבד. ההשתפות בהדרכה הפרונטלית מוגבלת ל-30 הנרשמים הראשונים להדרכה. 

הטבת 12 תשלומים ללא ריבית.ד.

הטבת 20% הנחה ברכישת iStore Care.ה.

הטבת Mac להתנסות ללא התחייבות לחודש ימים-לראשונה בישראל במסגרת הטבה זו ו.
תעמוד ללקוח זכות החזרה ל-Mac אשר נרכש במסגרת התוכנית וזאת למשך 30 ימים ממועד 

הוצאת החשבונית על ה-Mac. החזרת מחשב תעשה על ידי רוכש המחשב ובאחריותו 
הבלעדית, באופן פרונטלי בחנות בה המחשב נרכש ואם רכש המשתתף את המחשב באמצעות 

מוקד המכירות הטלפוניות או אתר האינטרנט המחשב יוחזר באופן פרונטלי או באמצעות 
משלוח לסניף iStore הקרוב לבית המשתתף על פי בחירתו.

זכות ההחזרה מותנית בהחזרת מחשב באריזתו המקורית, על תכולתה המלאה כאשר על ז.
ה-Mac להיות במצב תקין ללא מכות, שריטות, שפשופים, שקעים או פגמים ומותנית בבדיקת 
תקינות של מעבדת השירות של iStore אשר תבוצע תוך 2 ימי עסקים לאחר החזרת המחשב. 

לאחר בדיקת תקינות של ה-Mac ואישורו לזיכוי יקבל על כך הרוכש הודעה בדוא״ל בצרוף 
האסמכתאות הרלונטיות. 

ככל שבחר המשתתף בתוכנית להחזיר את המחשב אשר רכש במסגרת התוכנית- תחול על ח.
המשתתף אחריות בלעדית לגיבוי המידע האישי שלו מה-Mac ולמחיקת מידע אישי מהמחשב 

המוחזר ו-iStore לא תהיה אחראית בכל מקרה לשמירה על המידע או על פרטיות המידע.

זכות החזרה מותנית בהשתתפות בלפחות 2 הדרכות מלאות על ידי רוכש המחשב - בינהן ט.
לפחות הדרכה אחת פרונטלית.
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החזר כספי מלא יבוצע למשלמים בכרטיס אשראי יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באמצעותו י.

שולמה העסקה וזאת בתוך 14 ימים. החזר כספי מלא יבוצע למשלמים בהמחאה, מזומן, או 
העברה בנקאית יבוצע באמצעות העברה בנקאית וזאת בתוך 14 ימים.

הטבת טרייד אין על מחשב PC נייד- בהחזרת מחשב PC נייד תקין על פי הקריטריונים של י״א.
חברת Mobile2GO ואשר מפורטים בנספח א׳ לתקנון זה יקבל המשתתף זיכוי כספי. גובה 
 500 - i3 ,450 ש״ח -Core2Duo :הזיכוי יקבע על פי סוג המעבד של המחשב הנייד כלהלן

ש״ח , i5 - 600 ש״ח, i7 -850 ש״ח.

ביצוע של טרייד אין במסגרת התוכנית, הינו סופי ואינו ניתן לביטול. מרגע ביצוע הטרייד אין י״ב.
המחשב המוחזר יועבר לבעלות Mobile2Go והתשלום בעבורו יועבר בזיכוי בחשבונית בעת 

רכישת Mac חדשים מהדגמים אשר משתתפים בתוכנית.

למשתתף בתוכנית תהיה שמורה הזכות לבצע את ה-Trade in למשך 30 יום ממועד רכישת י״ג.
ה-Mac ובלבד שהמחשב המוחזר עומד בקריטריונים המופיעים בנספח א׳ לחוזה זה.

 היה והמשתתף בתוכנית החזיר מחשב במסגרת Trade in, שלא במעמד רכישת ה-Mac, יקבל י״ד.
המשתתף שובר זיכוי לרכישה בחנות.

באחריות הלקוח לבצע גיבוי ומחיקה של מידע מהמחשב המוחזר במסגרת ה-Tradein ו-iStore ט״ו.
.iStore-לא תהיינה לכל מידע אישי אשר יהיה על המחשב מרגע מסירתו ל Moblie2Go ו/או

במקרה של ביטול עסקה שבוצעה ב-Trade in - יקבל הרוכש החזר בזיכוי ב-רכישת מוצרי ט״ז.
החנות ובכל מקרה לא יקבל החזר כספי.

יובהר כי תוכנית ה-Trade in מבוצעת על ידי Mobile 2 Go במסגרתה iStore תשמש כגורם י״ז.
מתווך בלבד וההתקשרות שבביצוע ה-Trade in הינה מול Mobile 2 go ועל בסיס תנאי 

ההתקשרות כפי שנקבעו על ידה.

הטבה ברכישת תוכנות ואביזרים נלווים-במסגרת התוכנית יוענקו הטבות במחיר לתוכנות י״ח.
ואביזרים נלווים כמפורט בנספח ב׳ לתוכנית. לא ניתן לרכוש יותר מיחידה אחת מכל פריט 

במסגרת ההטבות לאביזירים נלווים. רכישת האביזרים ו/או התוכנות כפופה לתנאי 
עסקה כמפורסם בסניפי החברה ו/או אתר החברה, ובכפוף לקבוע בחוק.   ביטול 

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

ניצול ההטבות שבתוכנית הינו אישי למשתתף אשר רכש מחשב ואשר נרשם כמשתתף בתוכנית כ.
ואינו ניתן להסבה, שעבוד, מכירה, שינוי, החלפה או המרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל 

הטבה או מוצר אחר.

מובהר בזאת כי ניצול ההטבות שבתוכנית הנו בכפוף להצגת תעודה מזהה של הרוכש .כ״א.
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ניצול ההטבות בקטגורית האביזרים הנלווים הינו בכפוף להוראות תקנון זה וקטגורית כ״ב.

האביזרים הנלווים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תקנון זה לבין קטגורית האביזרים 
הנלווים, הוראות תקנון זה תגברנה.

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

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 6.2.

מסכים להן.

כל סעיף מסעיפי התקנון עומד בפני עצמו וגם אם ייקבע כי סעיף מסוים הינו בלתי חוקי, בטל או לא 6.3.
אכיף, לא ישפיע 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.
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נספח א’ שאלון בדיקות מחשב נייד לטרייד-אין: 

האם המחשב נדלק? 1.

תקין       לא תקין 

 

האם המחשב שלם (כל הכפתורים נמצאים, אין שבר כלשהו במכשיר), והמחשב נדלק 2.
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 

 

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

תקין       לא תקין 

 

בדיקה שה-WIFI  נדלק ומראה רשתות       4.

עובד       לא עובד 

 

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

 

שם הנציג:__________ 

סניף: _____________ 

תאריך:____________ 

חתימה:___________ 

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

אם המכשיר מרוסק 
לחלוטין (נדרס, נמעך, 
נרטב, קורוזיה וכו') לא 

ניתן לקחת אפילו כ"לא 


