תקנון מבצע אחריות  3שנות אחריות על הכרטיס האלקטרוני– פברואר 7102

אלקטרה מוצרי צריכה ( )1591בע"מ (להלן" :אלקטרה") מרחוב יוסף ספיר  ,1ראשון לציון ,מספר חברה
 ,95-999550-9יוצאת במבצע החל מיום  59.5.5910ועד ליום ( 91.9.5910להלן" :תקופת המבצע") בהתאם
לתנאים המפורטים להלן:
.1

המוצרים המשתתפים במבצע  :דגמי המזגנים העיליים "אלקטרה פלטינום אינוורטר ,599 ,109 ,149
 "499 ,909 ,999בלבד .למען הסר כל ספק מובהר ,כי המבצע אינו תקף על דגמים אחרים מסדרת
"אלקטרה פלטינום" "אלקטרה פלטינום אינוורטר" ,מזגנים אחרים של "אלקטרה" שאינם נכללים ברשימה,
ביניהם מפוחי נחשון ,אלקטרה סקולייר ,מזגני "אלקו" ו."cool AIR" "Relax"-

.5

תיאור המבצע:
 .aהמבצע פונה למתקינים בעלי תעודת מתקין שעברו הדרכה להתקנת מערכות מיזוג אוויר של אלקטרה.
 .bרוכשים מזגן מסדרת אלקטרה פלטינום אינוורטר שמשתתפים במבצע.
 .cתוקף המבצע מותנה בהפעלת האחריות

לאחר ההתקנה ,בכל אחד מהדרכים (ישיר מול

המוקד/אפליקציה/אתר)
.d

פרק הזמן להפעלת האחריות ,מוגבל למהלך תקופת המבצע בלבד.

 .eמקבלים שנתיים נוספות אחריות על הכרטיס בלבד (סה"כ  9שנות אחריות על הכרטיס).
.f

במקרה של תקלה בכרטיס במהלך  9השנים ,טכנאי של אלקטרה יחליף את הכרטיס בבית הלקוח.
(ללא עלות נוספת).

 .gבעת הפעלת האחריות על ידי המתקין האחריות שבמבצע תוגדר לאותו מזגן בלבד.
.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 למתקיני מזגנים הרוכשים מזגן אצל סיטונאי אלקטרה או ישירות מאלקטרה .המבצע אינו
תקף למוסדות ,ארגונים ופרויקטים.

.9

אופן מימוש האחריות :בעת הפעלת האחריות על ידי המתקין ,האחריות שבמבצע תוגדר לאותו מזגן.

.6

הפעלת האחריות על ידי המתקין מהווה הסכמה לכל תנאי המבצע כפי שהם מופיעים בתקנון זה.

.0

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.

.5

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

.19

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

.11

לא ניתן להמיר ו/או לשנות את האחריות ו/או אופן מסירתה בכל אופן וצורה שהם ,וזאת גם בנסיבות בהן
לא יתאפשר בידי המתקין לממש את זכאותו במסגרת המבצע.

.15

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

.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

כמות מינימום של המוצרים המשתתפים במבצע –  5999יחידות מכל הדגמים.

