
 קנה מוצרים ממותג "ווירלפול", קבל שוברי קניה  מבצעתקנון 

 2019ראש השנה  –ברשת "פוקס הום" 

 

  כללי .1

במבצע במסגרתו תחלק יוצאת  "(אלקטרה"מ )להלן: "בע (1951אלקטרה מוצרי צריכה )
 קנייה לרשת "פוקס הום" ללקוחות הזכאים לכך בהתאם לתנאי המבצע.אלקטרה שוברי 

לקוח שירכוש, במהלך תקופת המבצע, ממשווק מורשה, מוצר ממוצרי מותג "ווירלפול" מבין 
לתקנון זה,  נספח א'טור א' של הטבלה המצורפת המפורטים בהמשתתפים במבצע,  הדגמים

בכפוף למגבלות המפורטות  –אלקטרה את המתנה, כהגדרתה להלן והכול מ לקבל זכאי יהיה
 בתקנון. 

 הגדרות .2

 למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצדם להלן:

עד גמר  או 29.9.2019ליום  ועד 1.9.19 מיוםהמבצע בתוקף החל  -תקופת המבצע .2.1
המלאי של השוברים ושל הדגמים המשתתפים במבצע, לפי המוקדם, ובכפוף לזכותה 

 של אלקטרה לקצר או להאריך את תקופת המבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

, לרבות אלקטרהשיעודכן מעת לעת )ככל שיעודכן( על ידי  כפי ,זה תקנון -" התקנון" .2.2
 הינו התקנון של המחייב הנוסח כי, יובהר ספק הסר למען. המבצע במהלך תקופת

  באתר האינטרנט.המעודכן ביותר כפי שיפורסם  הנוסח

רשתות השיווק המורשות ו/או הסוחרים הפרטיים  –"המשווקים המורשים"  .2.3
המורשים ו/או אתרי האינטרנט המורשים, המפורסמים באתר האינטרנט של חטיבת 

  ., כפי שיתעדכן מעת לעתtrade.co.il-www.electraבכתובת  אלקטרההסחר של 

מכונות כביסה , מדיחים ומקפיאים מהמותג  -"במבצע המשתתפים הדגמים" .2.4
 . "ווירלפול"

שובר מתנה לרכישת מוצרים ברשת "פוקס הום", בשווי המפורט בטור  –" המתנה" .2.5
ב' של הטבלה המצורפת נספח א' לתקנון זה, מול המוצר שאותו רכש המופיע בטור א' 

 .של הטבלה האמורה

 : המבצע .3

לקוח שירכוש ממשווק מורשה, במהלך תקופת המבצע, מוצר מהדגמים המשתתפים  .3.1
 "(. מזכה עסקההמורשה את המתנה )להלן: "במבצע, יהיה זכאי לקבל מהמשווק 

, והכל פלוני יהיה רשאי לבצע לקוחאשר  המזכות עסקאותה מספר על מגבלה אין .3.2
בכפוף למלאי הדגמים המשתתפים במבצע אצל המשווק המורשה ובכפוף לזכותה של 

  .לתקנון 4.3כאמור בסעיף  אלקטרה

 בשני דרכים :  המתנה תסופק ללקוח מטעם אלקטרה,  .3.3

על ידי המוביל אשר יבצע את הובלת המוצר שנרכש לבית הלקוח. במידה והלקוח לא 
את עצמו יהיה נוכח בעת הובלת המוצר לביתו, ייתן המוביל את המתנה למי שיציג 

בפניו כנציגו של הלקוח. הלקוח מוותר בזאת על כל טענה כלפי אלקטרה בקשר עם 
  משלוח המתנה.

מוכרן למלא את פרטי הלקוח שרכש  / על הסוחר –באמצעות שליח לבית הלקוח 
מוצר המשתתף במבצע  ) שם מלא + כתובת + טלפון + חשבונית( ולשלוח למייל 

. לאחר קבלת כל הפרטים ,  trade@ecp.co.il-Hazmanot  -הנ"ל
ימי עסקים מרגע קבלת פרטי הלקוח  7בשליחת המתנה ללקוח. עד  אלקטרה תטפל

 וחשבונית.
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 . 800 –כ"א אשר תחולקנה הינו ₪  400המספר המזערי של מתנות בערך של  .3.4

 :כללי .4

ראשל"צ, ובאתר  1 שפירא חיים השרימצא במשרדי אלקטרה ברחוב  התקנון .4.1
וכן  trade.co.il-www.electraבכתובת  אלקטרהשל חטיבת הסחר של  האינטרנט

 בחנויות המשווקים המורשים. 

אות תקנון זה לפרסומים התאמה כלשהי בין הור-בכל מקרה של סתירה ו/או אי .4.2
אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות בעיתונות, בטלוויזיה ובכל אמצעי אחר, תגברנה 

 הוראות התקנון לכל דבר ועניין.

אלקטרה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המבצע בכל עת, להאריך ו/או לקצר את  .4.3
המשתתפים תקופת המבצע, לשנות את כללי ונהלי המבצע, לרבות בקשר עם הדגמים 

כמפורט בפרסומים ו/או עדכונים  –במבצע, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי, והכל 
בכתובת  אלקטרהשל חטיבת הסחר של  אשר יפורסמו באתר האינטרנט

trade.co.il-www.electraענה ו/או דרישה . לא תעמוד ללקוח ו/או למי מטעמו כל ט
 ו/או תביעה בגין כך.  

אלקטרה רשאית לעדכן את רשימת המשווקים המורשים מעת לעת במהלך תקופת 
 המבצע )להסיר או להוסיף(. 

זכאות הלקוח על פי תקנון זה היא אישית ואינה ניתנת בשום מקרה להעברה ו/או  .4.4
 המחאה ו/או הסבה בשום צורה ואופן.

תתף לקוח שישזק, ישיר או עקיף, ולכל הוצאה שתגרם לאינה אחראית לכל נ אלקטרה .4.5
 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, .מבצע זה או לכל אדם אחר בקשר עם במבצע

של המשווק  מחדל או/ו מעשה של במקרה בכל אחריות תישא לא אלקטרה מובהר כי
 המורשה, המוביל או רשת פוקס הום. 

הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא  רישומי אלקטרה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל .4.6
 למבצע זה.

תחול  במקרה של הפרת התחייבויות הלקוח על פי תקנון זה ו/או על פי כל דין, .4.7
בגין  אלקטרהויהיה עליו לשפות ולפצות את הלקוח, האחריות המלאה והבלעדית על 

 כל נזק שיגרם עקב כך.

מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה ל תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני ע .4.8
משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל 

 יפו בלבד.-אביב

בכל מקרה של ביטול עסקה מזכה, יהיה חייב הלקוח להחזיר לאלקטרה את המתנה  .4.9
 ואם מימשה, כולה או חלקה, להחזיר את שווי המתנה שמימש.

 וכל בלבד נוחות מטעמי נעשה זה בתקנון זכר בלשון השימושלמען הסר ספק מובהר,  .4.10
 .במשתמע לנקבה גם הכוונה, זכר בלשון משתמשים בו אלה שימוש בתנאי מקום

*  *  * 
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 נספח א'

 

 ערך המתנה המוצר המשתתף במבצע

כל המדיחים , מקפיאים ומכונות כביסה של 

 המתג ווירלפול.

400  ₪ 

 

       


