תקנון מבצע "אחריות נוספת בתשלום  911שח עבור סדרות אלקטרה מיני מרכזי רגיל ואינוורטר וסדרות
מולטי "1/2017

אלקטרה מוצרי צריכה ( )1591בע"מ (להלן" :אלקטרה") מרחוב יוסף ספיר  ,1ראשון לציון ,מספר חברה
 ,979935529מנהלת מבצע למשך תקופת הזמן ובהתאם לתנאים כדלקמן:
.1

תוקף המבצע מ  9119517912עד 3919517912

.7

המוצרים המשתתפים במבצע :כל דגמי המזגנים המיני מרכזיים והמולטי של אלקטרה ,מסדרות אלקטרה
EMDפלוס EMD ,פלוס אינוורטר ,ג'אמייקה ,ג'אמייקה אינוורטר ELD ,ELD ,אינוורטר וסדרת SUPER
 . QUIETכמו כן סדרות המולטי של אלקטרה אשר מופיעים בנספח א'.

.3

תיאור המבצע :כל הרוכש בתקופת המבצע מאלקטרה ו1או משווק מורשה מטעמה מוצר המשתתף
במבצע ,זכאי לרכוש אחריות נוספת מוגבלת לשנתיים נוספות על המזגן שרכש בתוספת תשלום חד פעמי
של  ₪ 155כולל מע"מ (להלן" :ההטבה" ו"-תמורת ההטבה" ,לפי העניין).

.4

הפעל ת האחריות הנוספת תבוצע ע"י הרוכש ישירות מול שרות אלקטרה תוך  39ימים קלנדריים מיום
רכישת המזגן בטלפון שמספרו 1299994999ובשליחת חשבונית קנייה .היה והרוכש לא יתקשר בתוך
שלושים ימים כאמור לצורך הפעלת האחריות הנוספת ,יאבד הרוכש את זכאותו לקבלת האחריות הנוספת
ולא תעמוד לו כל טענה ו1או דרישה כנגד אלקטרה בקשר לכך.הוכחת תאריך הרכישה תתבצע על פי
חשבונית מס מקורית או לחילופין על פי הצגת מדבקת אחריות תקפה ומקורית.

.9

על אף האמור בכל מקום בתקנון ,זכאי להשתתף במבצע רק אדם שהינו אזרח ישראל או תושב ישראל או
בעל היתר שהייה חוקית בישראל ,שגילו מעל  11שנה ,בכפוף לאמור להלן.

.6

המבצע מיועד ללקוחות פרטיים ,הרוכשים מזגן לשימוש ביתי בלבד ואינו תקף ללקוחות עסקיים ,מוסדות,
ארגונים ופרויקטים.

.2

מובהר כי לקוח ,אשר רכש מזגן מהדגמים המשתתפים במבצע מעודפים ,תצוגות ,סוגי ב' ו1או שלא
ממשווק מורשה של אלקטרה ,לא יהיה זכאי להשתתף במבצע.

.1

אלקטרה שומרת לעצמה את הזכות לקצר את תקופת המבצע או להאריכה ,וכן את הזכות להפסיק את
המבצע בכל עת ,זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,ובכפוף לכך שתפרסם הודעה על סיום
המבצע לא יאוחר מ 74-שעות טרם סיומו.

.5

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תקנון זה ובין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע ,לרבות
בטלוויזיה ,בעיתונים ובכל אמצעי אחר – הוראות תקנון זה תגברנה והן שתחייבנה את אלקטרה.

.19

המשתתפים במבצע מוותרים על כ ל טענה ו1או תביעה ו1או דרישה כלפי אלקטרה ו1או כלפי מי מטעמה
בקשר עם המבצע.

.11

אלקטרה אינה אחראית לכל נזק ,ישיר או עקיף ,ולכל הוצאה שתגרם ללקוח בקשר עם מבצע זה.

.17

הלקוח לא יהיה זכאי בשום מקרה להמיר את האחריות הנוספת והמוגבלת ו1או איזה מזכויותיו על פי
התקנון בכסף ו1או בשווה כסף ,וזאת גם בנסיבות בהן לא יתאפשר בידו לממש את הזכאות במסגרת
המבצע.

.13

לקוח שביטל עסקה בגינה היה זכאי לתעודת אחריות נוספת מוגבלת ,יאבד את זכאותו לאחריות נוספת
מוגבלת.

נספח א' – רשימת המזגנים המשתתפים במבצע



75T ,60T ,55T ,50T ,45T,40T 49 ,35T 39 EMD+



ג'אמייקה 27,35,35T,40,40T,50T



ELD 40 40T 50T 60T



SUPER QUIET SQ- EMD+SQ35,40T,50T, 60T’ 65T



SUPER QUIETג'אמייקה 35T 40T 50T



 EMD+אינוורטר 38T 40T 50T 60T 70T



ג'אמייקה אינוורט 35,38T ,40T,50T



 38T 50T 60TאינוורטרELD



אלקטרה פלטינום מולטי אינוורטרDUO TRIO QUATTRO



אלקטרה פרימייר מולטי אינוורטר CINCOT 1:5



אלקטרה פרימייר מולטי אינוורטר מולטי Box 1:5

