
 

 
 
 
 
 

                                                                                                            
 20/3/14 :תאריך   ,                                                                                                         לקוחות יקרים

                        
                                                                                                            

"( המבצע: "להלן) Haier חבילה חכמה של תקנון מבצע :הנדון
 

בתקופת המבצע כהגדרתה ירכשו לקוחותיה ש לקהל תעניק, ("ניופאן: "להלן)מ " בעבמסגרת המבצע ניופאן .א

בחנויות  "[המסך: "להלן]  46M660, 50M600 מהדגמים  (האייר) Haier מתוצרת LED ךמס, להלן

 'Haier  9וטאבלט  ("החבילה החכמה: "להלן)חבילת הטבות  בלבדואשר יובא על ידי ניופאן  *המובחרות

 :כפירוטה להלן

 .המוקדם מביניהם, או עד גמר המלאי/ ו2014 באפריל 30 במרץ  ועד ליום  23לרוכשים מיום : תוקף המבצע .ב

 . יחידות 300מספר מסכים המוקצה למבצע  .ג

 : החבילה החכמה כוללת .ד

: SMART TV Haierמתאם             

 .שלט המאפשר שליטה על ידי תנועה         

 .Android 4.1מערכת הפעלה          

FULL WEB BROWSER – דפדפן אינטרנט מלא. 

Wi-Fi    –אינטרנט אלחוטי מובנה .

 .אנגלית, ערבית,רוסית,עבריתבתמיכה מלאה 

  . Google Playמובנות ואפשרות הורדה מ אפליקציות 

(. Smart Phone)אפשרות שליטה מהסמארטפון    

 . PAD69H  מדגם   'HAIER 9ובנוסף טאבלט 

: פירוט על פי דגמים .ה

 מחיר  המסךדגם 

M60050 3990  ₪  +99  

M66046 2990  ₪  +99  

 

 ימי עסקים 7בתוך , 03-9628332: בפקס, "ניופאן" על הלקוח לפקסס ל:אופן קבלת החבילה .ו

   לאחר . העתק מתעודת האחריות ובקשה לקבלת ההטבה, מיום  רכישת המסך את חשבונית הרכישה

 וזאת בתוך לבית הלקוח  תישלח ההטבה, המסך ועמידה בתנאי המבצעבדיקת מועד רכישת   

 .בלבד ₪ 49ולאחר גביית תשלום דמי משלוח של  תן האישור מ ימי עבודה מרגע 14  

ניתן לאסוף את  החבילה מרחוב       ,          במידה והלקוח אינו מעוניין לשלם דמי משלוח כאמור לעיל

 .בית ניופאן-   אזור התעשייה החדש ראשון לציון14נסקי '         רוז

או   במהלך תקופת המבצע שיירכשו מתצוגה או מעודפים, כי למסכים מהדגמים המשתתפים במבצעיודגש .      ו

 .פי דין ולא תוענק החבילה החכמה-תוענק שנת אחריות אחת על  בחנויות המובחרותשלאלמסכים שירכשו         

 המשתתפים במבצע עם תעודת אחריות מהדגמים  Haier בחנויות מסכים מתוצרת איםיתכן ונמצ.    ז



 

 לפנות לשירות באפשרותכם , ולכןולהלן  האחריות הרשומים לעיל קופתנה תואמת את ת       שאי

 את חשבונית  039628338: ולשלוח באמצעות פקס שמספרו, (1700-700-727)הלקוחות של ניופאן        

  ,המתאימה לתנאי המבצעעם תקופת האחריות  לשלוח בדואר תעודת אחריות ניופאן תשמחו הרכישה       

 באחת מהחנויות בתקופת המבצע ו נרכש המסך אכןזאת בכפוף לאישור מחלקת המכירות בניופאן כי       

  . המובחרות      

 

 

 

 

 

 

 

 

או במסגרת   / וועדי עובדיםלמסגרת מכירות ב מסכים אשר יירכשו בתקופת המבצעהמבצע אינו חל על . ח

  מיוחדותמכירה עסקאות או במסגרת / ו של ניופאן"שיווק ישיר "     מכירה שתעשה באמצעות מחלקת

מכירה לועדי עובדים   במסגרת רכשעל פי שיקול דעתה הבלעדי אם המכשיר נ, ניופאן תחליט .     למוסדות

 .או לאאו במסגרת עסקת מכירה מיוחדת למוסדות /ו" שיווק ישיר"או באמצעות מחלקת /     ו

. ולא תינתן הנחה מכל סוג שהואאין כפל מבצעים . ט

 .או תצוגה/המבצע אינו חל על מסכים שיירכשו מעודפים ו. י

 .או בגין אי מימושה/זיכוי בגין חבילת ההטבות ולא ניתן לקבל . יא

ניופאן רשאית לשנות את תנאי המבצע בכל עת על פי החוק ובכפוף למתן הודעה מראש באותו אופן בו  . יב

.       ניתנה ההודעה הראשונה

 

 . תקנון זה יוצג באתר ניופאן במהלך תקופת המבצע

  ח.ל.ט

 www.newpan.co.il / 1700-700-727" לרשימת החנויות המובחרות*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.newpan.co.il/
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