
 

 

 SONYמסכי ברכישת  yesללקוחות  הטבהפעילות תקנון 

 כללי .1

 מעניקה הטבה ללקוחותיה"( yes( בע"מ )"1998די.בי.אס. שרותי לווין ) .1.1

 . "(ההטבה)" המפורטים בתקנון זהולכללים להוראות  בהתאם

 פרשנות .2

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה  .2.1

דבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל לפרסומים אחרים כלשהם ב

 דבר ועניין.

בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה  .2.2

 בלשון נקבה ו/או רבים.

 יהחלוקה לסעיפים וכותרות הנם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכ .2.3

 פרשנות. 

  הטבהתקופת ה .3

 31.7.2018 לישיש ם ביוםסתיייו 3.5.2018, 'החל ביום י מתן ההטבה .3.1

 "(. ההטבה)"תקופת  או בגמר המלאי, לפי המועד המוקדם מביניהם כולל

3.2. yes ההטבהאת הזכות לשנות את מועד סיום תקופת  השומרת לעצמ ,

 להקדימו או להאריכו, ללא הודעה מראש. 

 ההטבהתנאי  .4

במסגרת ההטבה יוצעו )"לקוח"(. , קיימים yesללקוחות  תמיועד ההטבה .4.1

 מסכים. 3000

" ישפארלקוח אשר יהיה מעונין בהטבה, יופנה ישירות למשרדי  חברת " .4.2

 )"הספק"(.

 מסך תוצרתבמהלך תקופת ההטבה יוכלו הלקוחות לרכוש  – ההטבה .4.3

SONY  :מדגםKD-55xe7005BAEP :אינץ' במחיר של  55, גודל

  4450₪)כולל מע"מ( במקום מחיר מומלץ לצרכן העומד על  ₪ 3490

אינצ'  65גודל   KD-65XE7096BAEPדגם מ SONYת מסך תוצרו

  7490₪)כולל מעמ( במקום מחיר מומלץ לצרכן   ₪ 5590במחיר של 

  .)להלן: "התשלום"( חודשים 36למשך  בפריסת תשלומים"( המסכים)"



 

 

בכפוף למלאי  XEבמקום  XFדגמי המסכים עשויים להגיע תחת הקוד  .4.4

למפרט דגמים  ם הטכניהיצרן, ואולם מובהר כי הינם זהים במפרט

 . המצויינים לעיל או מתקדמים מהם

, התקנה ,כוללת תשלום בגין הובלהו הספק הרכישה תתבצע ישירות מול .4.5

ההתקנה תתואם מול ההספקה ו. מתקן קיר ואחריות מלאה לשלוש שנים

 .הספק

 שונות .5

והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון  ההטבהתקנון זה מסדיר את תנאי  .5.1

, מהוה הסכמה קבלת ההטבהממצה את זכויות וחובות הצדדים ועצם 

 מלאה לכל האמור בו.

5.2. yes המסכיםלרכישה ו/או התקנה ו/או אספקה ו/או טיב  תאחראי אינה 

ו/או לנזקים כלשהם ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או 

 .ת בשל מתן ההטבהללקוחועקיפות אשר ייגרמו 

לא תישא  yes .הלקוחבאחריותו הבלעדית של  הינההמסכים רכישת  .5.3

באחריות לכל נזק )לרבות נזק גוף(, הפסד, אבדן או הוצאה שיגרמו למי 

ו/או עם  ההטבהבכל הקשור במישרין או בעקיפין עם  מהלקוחות

מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  yesפוטר את  הלקוח. הרכישה

 לכך. בהקשר 

באופן בלתי חוזר כי אין לו ולכל הבאים yes מצהיר בזאת כלפי  הלקוח .5.4

בכל הקשור  yesבשמו או מטעמו, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי 

 . בהטבהבמישרין או בעקיפין 

5.5. yes לפי שיקול ולאלתר, מכל סיבה שהיא, להפסיק בכל עת,  רשאית

או חלק  כל תנאיהו/או לשנות את  ההטבההמוחלט והבלעדי, את  הדעת

. ההטבהבו מתפרסם תקנון  אשר תתפרסם באתרהודעה במהם, 

 והלקוחותמוסכם, כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת 

 מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי המבצע.

בכתובת  yesבמשרדי  במהלך תקופת המבצעתקנון המבצע ניתן לעיון  .5.6

 בכתובת  yesאו באתר האינטרנט של  44425א.ת. כפר סבא  6היוזמה 

www.yes.co.il. 


