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  -תקנון-

  
   תקנון מבצע גיפט כארד ברכישת מוצרי הקו הלבן של ישפאר

  
  תיאור המבצע .1

מוצר  להלן 3לפי סעיף  בתקופת המבצע, להלן 2כהגדרתה בסעיף , "בחנות מורשה"צרכן סופי הרוכש 
יה זכאי הי  ,להלן 4סעיף לפי  במבצע יםהמשתתפ וצריםרשימת המממוצרי הקו הלבן של ישפאר הנמצאים ב

י "ועפ להלן 4בסעיף  טפורכמורדינון / למימוש ברשת נעמן ) בהתאם למוצר אותו רכש(לקבל גיפט כארד 
 .להלן 5תנאי הזכאות כמפורט בסעיף 

  חנויות מורשות  .2
הובר , רוזייר, לנקו לשמש כחנויות מורשות למוצרי, מ"י ישפאר מוצרי צריכה בע"חנויות אשר הוסמכו ע

את . תהיה קביעה של ישפאר לפי שיקול דעתה הבלעדי" חנות מורשה"חנות הינה  הקביעה אם. ואליקה
 מ "רשימת החנויות המורשות ניתן למצוא במשרדי ישפאר מוצרי צריכה בע

  
 ".משווקים מורשים"או " חנות מורשה"שאינם מופיעים ברשימה לא יחשבו בשום מקרה כ משווקים חנויות או  

  .מכירה באמצעות קטלוגים או אפיקים אחרים של מכירה ישירה, רי אינטרנטבחנויות המורשות לא יכללו את
  

  תקופת המבצע .3
על הצרכן . םהראשון מביניה, או עד גמר המלאי, 21.04.2014ועד לתאריך   01.03.2014 מיוםהחל 

 אכן ולהחזיק בחשבונית המעידה כי הרכישה ,בתקופת המבצע," בחנות מורשה" וצרי ישפארמלרכוש את 
בהודעה מוקדמת של , חברת ישפאר רשאית להפסיק את המבצע בכל עת:  הערה .עה בתקופת המבצעבוצ
 .שעות 72

   
  עליהם חל המבצע מוצרים .4

לא , המקורית םבאריזתהמבצע הינו אך ורק למוצרים חדשים , 1הרשימה בנספח י "הקו הלבן עפ מוצרי
 2כהגדרתה בסעיף " חנות מורשה"מ ונרכשו ב"אשר יובאו על ידי ישפאר מוצרי צריכה בע,כולל עודפים 

 .עילל
  

  :תנאי הזכאות.  5
 
  של  משווקים מורשים בלבדבתקופת המבצע אצל , במבצעהמוצרים שמד אחלקוחות סופיים שירכשו את

 .ישפאר
 שר יובאו על ידי ישפארלא כולל עודפים ותצוגות א, המקורית םובאריזת יםחדשבמבצע מוצרים ש . 
 רכישות או הזמנות שלפני או אחרי תקופת המבצע לא ייהנו מהטבה זו. 
 הטבהלא תינתן הנחה בגין וויתור על ה. 
 לא תינתן הטבה על מלאי קיים.  
 מ"בית לקוח אשר יבוצעו באמצעות מובילי ישפאר מוצרי צריכה בע/סוחר/רשתרק בהזמנות  זכאותמימוש ה. 
 יומר למזומןהתו לא   ,לאחר מועד זה לא יכובד ולא יוחלף התו 31.12.2014מימוש עד ניתן ל – גיפט כארד. 
 מימוש מלוא -לא יינתן החזר כספי או זיכוי בגין אי, התו ניתן למימוש בעסקה אחת בקופה ממחיר מלא בלבד

 .הסכום
 עודפיםאו מוצרי  ורדינון בלבד ולא כולל חנויות עודפים / התו ניתן למימוש בחנויות נעמן. 

  
ה את המשתתף בכל מוצר שיירכש ומשתתף במבצע יזכה בהטבה אך לא יזכ :אין כפל מבצעים .6

 .הנחה נוספת/הטבה
 

במקרה של ביטול עסקה הלקוח יחויב להחזיר בחזרה את הגיפט כארד או להיות מחויב בגינו   :ביטול עסקה .7
 .במלוא הסכום

  
  ח.ל.ט  .8
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  מ"רי צריכה בעישפאר מוצ
 
 
 


