
 

    1202יוני -מאי - SMART TV  TOSHIBAַ 75" -ו "58- "65,יורו למשחקי ה  קנון מבצעת הנדון:
 

בע"מ   דיספליי   ניופאן  ,"טושיבה      של   SMART TV TOSHIBA "58-  "75 & "65מסכי  "  במסגרת מבצע
" כהגדרתה  ניופאן)להלן:  המבצע,  תקופת  במהלך  ירכשו  אשר  ללקוחותיה  תעניק  באחד   ן,להל  3בסעיף  "(, 

בסעיף   המפורטים  המורשותלהלן,    2מהסניפים  ובחנויות  המורשים  המשווקים  מבין  מי  וכמפורטכ  ,אצל   מוגדר 
( הובלה והתקנה של "ים/המזכה  ים/"המוצרלהלן )להלן:    4מוצר מבין המוצרים המפורטים בסעיף    להלן  3בסעיף  

(  "ההטבה" להלן )להלן:    7  בסעיף  כמפורט ם ובהתאהמוצר המזכה ללא חיוב וכן שנתיים אחריות נוספת מוגבלת,  
   ."(המבצעהכל כמפורט בתקנון זה להלן )להלן: "

 
 בתקנון זה השימוש בלשון זכר ויחיד הינו לצורכי נוחות בלבד והינו מתייחס גם לנקבה ו/או רבים.  .1

 
המשווקים  ן  מי מבי אצל  מהתוצרת והדגם כפי שיפורטו להלן, אשר נרכש  מוצר מזכה  רכישת  יחול על    המבצע .2

בלבד המורשות  ובחנויות  ההמורשים  המופיעה    יםפורט מ ,  ניופאן  ברשימה  של  האינטרנט  באתר 
www.newpan.co.il    באחריות הלקוח לוודא האם    וכפי שתעודכן מעת לעת.  1-700-700-727ובמספר הטלפון

   . המבצע חל באותה חנות אליה פנה
 

, או  כולל  15.6.2021ועד ליום    16.5.2021בין התאריכים    המזכה  המוצר  את   ירכוש  אשר  ללקוח   בתוקףהמבצע   .3
מבניהם המוקדם  המלאי,  גמר  "   עד  על    "(המבצע  תקופת)להלן:  המזכה  לקוחות  ל  וכן  המוצר  את  שרכשו 

המבצע   תאריך  ובתקופת  נושאת  רכישה  חשבונית  המבצעיציגו  בתקופת  המזכה  המוצר    ליום   ועד  רכישת 
ו/30.06.21 להאריך  רשאית  ניופאן  שתינתן  .  ובלבד  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  המבצע,  תקופת  את  לקצר  או 

 . להלן 8בסעיף  הודעה בקשר לאמור כמפורט 
 
 

הינם  המוצר .4 במבצע  המשתתפים  ו 65-'58)  טושיבה    מתוצרת  מסכים  ים  ניופאן-על  יםהמיובא   '( 75-'  ,  ידי 
 :מהדגמים

 
 מחיר מומלץ לצרכן  דגם המסך

58U5069 2599   ₪ 

65U5069 3199   ₪ 

65U7950 3999   ₪ 

75U7950 5799   ₪ 

 
 

 (."המוצר/ים המזכה/ים")להלן: 
 

 
של   .5 המזערי  המזכים  כלל  מספרם  הינו  ההמוצרים  במבצע  של  יחידות.    800משתתפים  המזערי  מספרם 

 יחדיו ולא לכל אחד מהם באופן פרטני.  מוצריםהמוצרים המזכים כאמור מתייחס לכלל ה
 

 : ההטבה .6

 
 . הובלה והתקנה של המוצר המזכה ללא עלות .6.1

 
נוספות, אשר תחילתה עם    שנתיים אחריות נוספת מוגבלת, בנוסף לאחריות הניתנת על פי דין, לתקופה של   .6.2

. תנאי האחריות  תום תקופת האחריות על פי דין ושתנאיה כמפורט בתעודת האחריות הנוספת המוגבלת
 ₪.  249ל  הנוספת המוגבלת: עלות ביקור טכנאי בסך ש

 
 

 
   :ההטבהאופן קבלת  .7



 

 
ולספק למוקד השירות את    0795555599על הלקוח להתקשר למוקד שירות הלקוחות של ניופאן במספר טלפון  

עד    הרכישה   הזמנת/חשבונית הינו  ההטבה  מימוש  של המוצר המזכה שנרכש במהלך תקופת המבצע, כאשר 
על ידי ניופאן, יהא רשאי הלקוח לתאם  כאמור לעיל  לאחר שיאושרו הפרטים שסיפק הלקוח    .30.6.2021ליום  

בדבר אחריות  לממש את ההטבה  כן  עם מוקד שירות הלקוחות של ניופאן את הובלת והתקנת המוצר המזכה ו
 . תישלח לכתובתותעודת אחריות הכוללת אחריות נוספת מוגבלת   –נוספת מוגבלת 

 
מבצע במסגרת מכירות לוועדי עובדים ו/או מועדון  המבצע אינו חל על מוצרים מזכים אשר יירכשו בתקופת ה .8

עסקאות   במסגרת  ו/או  ניופאן  של  ישיר"  "שיווק  מחלקת  באמצעות  שתעשה  מכירה  במסגרת  ו/או  "חבר" 
למוסדות  מיוחדות  מורשים.  מכירה  שאינם  סחר  אתרי  באמצעות  מוצרים    ו/או  על  חל  לא  המבצע  כן,  כמו 

 מעודפים ו/או מתצוגה.   שהנםמזכים 
 

   זיכוי בגין ההטבה ו/או בגין אי מימושה ולא ניתן להחליפה בהטבה אחרת.פיצוי ו/או ניתן לקבל לא  .9

 
 אין כפל מבצעים.   .10

 
ניופאן תהא רשאית לשנות את תנאי המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף למתן הודעה מראש   .11

 באותו אופן בו ניתנה ההודעה הראשונה בדבר המבצע.  

 
של מחלוקת בקשר עם המבצע ו/או כלליו ו/או תנאיו ו/או הוראות תקנון זה, תכריע ניופאן בעניין  בכל מקרה   .12

 והכרעתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.  

 
היה ותמצא אי התאמה ו/או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל מין וסוג ביחס למבצע,   .13

 ת והן אשר תקבענה.תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפו

 

שמספרו  .14 בטלפון  ניופאן  של  הלקוחות  לשירות  לפנות  ניתן  למבצע  בקשר  ולבירורים  טלפונית                  לתמיכה 
1-700-700-983. 

 
 תקנון זה יוצג באתר ניופאן במהלך תקופת המבצע.   .15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    


