תקנון מבצע "פריסת התמורה ל 63-תשלומים – "632621.6. - 6326121.63

אלקטרה מוצרי צריכה ( )1591בע"מ (להלן" :אלקטרה") מרחוב יוסף ספיר  ,1ראשון לציון ,מספר חברה
 ,95-999550-9יוצאת במבצע החל מיום  11.15.5911ועד ליום ( 11.1.5910להלן" :תקופת המבצע") בהתאם
לתנאים המפורטים להלן:
.1

המוצרים המשתתפים במבצע :מזגני אלקטרה שלהלן בלבד :מזגנים עיליים ,מזגנים מיני מרכזיים ומזגני
מולטי .לא כולל :קולאייר ,רילקס ,סקולאייר ,אלקטרה  ,VRFמיני  ,VRFמוצרי מים ,משאבות חום ,מוצרי
דייקין ,מוצרי אלקו.

.5

תיאור המבצע :כל הרוכש בתקופת המבצע ,מוצר מהמוצרים המשתתפים במבצע ,באמצעות כרטיס
אשראי בלבד ,זכאי לקבל ,בכפוף לכל הכללים האמורים בתקנון זה ,הטבה בדמות פריסה למספר
תשלומים של תשלום התמורה בגין המוצר המשתתף במבצע וזאת עד למקסימום של  91תשלומים
חודשיים (לפי בחירת הלקוח) ,ללא ריבית וללא הצמדה .יובהר ,כי אין באמור בכדי לפטור את הרוכש
מעמלת חברת כרטיסי האשראי בגין "עסקת תשלומים" ,או כל עמלה מכל סוג שהוא ,ככל שישנה ,בהתאם
לתנאי ההתקשרות הקיימים בין הרוכש לחברת כרטיסי האשראי.

.9

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

.4

המבצע מיועד ללקוחות פרטיים הרוכשים מוצר מהמוצרים המשתתפים במבצע .המבצע אינו תקף
למוסדות ,ארגונים ופרויקטים.

.9

ביטול קניה יבטל את הזכאות למבצע.

.1

אלקטרה שומרת לעצמה את הזכות לקצר את תקופת המבצע ו/או להאריכה ,וכן את הזכות להפסיק את
המבצע בכל עת ולשנות את כללי ונהלי המבצע ,זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,ובכפוף לכך
שתפרסם הודעה על סיום המבצע לא יאוחר מ 54-שעות טרם סיומו.

.0

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

.1

המשתתפים במבצע מוותרים על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי אלקטרה ו/או כלפי מי מטעמה
בקשר עם המבצע.

.5

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

.19

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

.11

זכאות הלקוח וכן התחייבות אלקטרה על פי תקנון זה הינן אישיות ואינן ניתנות בשום מקרה להעברה ו/או
המחאה ו/או הסבה בשום צורה ואופן.

.15

אין כפל מבצעים .מבצע זה מבטל ולא יכול להיות משולב עם כל מבצע אחר על המוצר המשתתף במבצע.

.19

כל מס ,ניכוי או דרישה לתשלום מס מכל סוג שהוא ,תהיה באחריות המשתתף במבצע ועל חשבונו בלבד.
אלקטרה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לנכות מס במקור או להעביר את פרטי המשתתפים במבצע
לשלטונות המס ,אם יידרשו לכך עפ"י הדין.

.14

כל האמור בלשון זכר מתכוון גם לנקבה וכן כל האמור בלשון יחיד מתייחס גם לרבים.

.19

תקנון המבצע ימצא במשרדי אלקטרה מוצרי צריכה – חטיבת הסחר ,שפירא  1ראשל"צ ,ובאתר האינטרנט
של אלקטרה.

נספח א' – רשימת המזגנים המשתתפים במבצע
סדרות המזגנים הבאות:
אלקטרה Platinum
אלקטרה GO
אלקטרה Basic
אלקטרה Solar
אלקטרה Premier
מזגנים מיני מרכזיים
מערכות מולטי אינוורטר

