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  2017יוני  Samsungשל ' MU7000/KU7000 55 מסך רכישתתקנון 

 

 כללי .1

, כהגדרתו  למבצע הראשימתנה חודשי מנוי  3תקנון זה מפרט את תנאי פעילות רכישת מסך טלוויזיה וקבלת עד 

 "(. הפעילות"( )"מתנהחודשי )" yes-להלן, ב

 

 הגדרות .2

חודשיים מתנה למעט מבצעים ראשיים הכוללים ר חודשי מבצע הכולל תוכן וציוד עבור מחי –" מבצע ראשי" .1.1

 .yes-ב

למען הסר ספק מובהר כי  .ללא תשלום בלבד קבלת השירותים הכלולים במבצע הראשי –" מתנהחודשי " .1.1

 מיםמשולוהתקנה הציוד , תוכן, שירותים עבורמכל מין וסוג שהוא תשלום חודשי המתנה לא יחולו ביחס לכל 

 .מחיר החודשי עבור המבצע הראשימעבר ל ידי הלקוחעל 

 פרשנות .3

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע,  .3.1

 תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים. .3.1

 פרשנות.  ילוקה לסעיפים וכותרות הנם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכהח .3.3

 

  הפעילותתקופת  .4

 -)מלאי מסכים גמר המלאיעד או  כולל 30.6.1017 ,ו' סתיים ביוםתו 10.5.1017, ד'ביום  הפעילות תחל .1.1

 "(. הפעילותתקופת )" , לפי המועד המוקדם מביניהםיחידות( 5,000

1.1. yes ללא הודעה האו להאריכ ה, להקדימהפעילותות לשנות את מועד סיום תקופת את הזכ השומרת לעצמ ,

 מראש. 

 

 ההטבהומתנה חודשי תנאי  .5

 את מסך הטלוויזיה שואשר רכ , קיימים וחדשיםyesפרטיים  ללקוחות תמיועדמתנה חודשי הזכות לקבלת  .5.1

 "(. לקוח)" בכפוף לתנאי תקנון זה

ולקוחות חדשים אשר  yesת קיימים המנויים על מבצע ראשי של יהיו זכאים לקוחו הפעילותבמהלך תקופת  .5.1

חודשי  3לקבל  ,.yes-חודשיים מתנה בלמעט מבצעים ראשיים הכוללים  יצטרפו למי ממבצעיה הראשיים

 Samsungמתוצרת   MU7000/ KU7000דגם '55בכפוף לרכישת מסך טלוויזיה  לעיל,כהגדרתם מתנה 

   .("מסך הטלוויזיה" -ו "ההטבה)" חיר המומלץ לצרכן ע"י היבואןלעומת המ ₪ 3,900של מוזל  במחיר

ו/או * 1080באמצעות מוקד טלפוני  yesיפנה ישירות למוקד , חודשי מתנהזכאות לבין יאשר יהיה מעונ לקוח .5.3

בסעיף  הכהגדרת ההטבהיקבל קוד למימוש רכישת מסך הטלוויזיה במחיר ו בדיגיטלהרלוונטי כלי הפרסום 

5.2 ( המשווקת את מסך הספק)"ליין בע"מ -חברת סמ הלקוחות שליופנה ישירות למוקד שירות  לעיל. הלקוח"

 .הטלוויזיה האמור וזאת, למימוש קוד ההטבה

 ישירות מוללרבות התשלום לספק ומועדי האספקה וההתקנה יתבצעו  מכךוכל הנובע רכישת מסך הטלוויזיה  .5.1

 התקנה, כולל הובלה עבור מסך הטלוויזיה לעיל 5.2המחיר הנקוב בסעיף ף לתנאי הספק. ובכפו הספק

שתונפק ללקוח  עפ"י דין בצירוף תקופת אחריות מוגבלת לשלוש שנים בהתאם לתעודת אחריות ואחריות
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ישירות תתואם ו ו צמודת קיר בלבדההתקנה במסגרת ההטבה הינה התקנה שולחנית א .ישירות על ידי הספק

האחריות הבלעדית בכל  חמישה ימי עסקים ממועד הרכישה. עד קשר עם הלקוח שאחראי ליצירת מול הספק 

לרבות אך לא רק מועדי האספקה  ענין אחר הקשור למסך או להתקנתווכל  והתקנתו הקשור למסך הטלוויזיה

. רכישת מסך הטלוויזיה הינה באחריותו פק ושלו בלבדהינה של הסוההתקנה וכל התנאים הנלווים אליהם 

לא תישא באחריות לכל נזק )לרבות נזק גוף(, הפסד, אבדן או הוצאה שיגרמו למי  yesהבלעדית של הלקוח. 

ו/או הספק ו/או מי מטעמם מהלקוחות בכל הקשור במישרין או בעקיפין עם ההטבה ו/או עם הרכישה. הלקוח 

 ה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר לכך. מכל טענ yesאת  יםפוטר

 צר אחר.ומ לכב אלהמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ול וא פהלהח, לויינ, לשלהסבה  נתתינ אינה הטבהה .5.5

או לקוח  yes-המנוי על מבצע ראשי ב yesקיים של ובהתאמה, יימסר לכל לקוח  מימוש ההטבה הינו חד פעמי .5.6

קוד  ,כאמור.yes-חודשיים מתנה במבצעים ראשיים הכוללים למעט למי ממבצעיה הראשיים שהצטרף חדש 

 .הטבה אחד )כל מנוי מקבל קוד הטבה אחד בלבד(

 . ימי עסקים בלבד 1והוא תקף למשך  קבלת אישורו לכךלאחר  SMSבאמצעות ללקוח קוד ההטבה ישלח  .5.7

 

 מתנהחודשי  תנאי .6

למעט מבצעים  yes למי ממבצעיה של שיצטרף ולקוח חדש  yes-המנוי על מבצע ראשי ב yesקיים של לקוח  .6.1

כמפורט לעיל ועמד בתנאים המפורטים  ורכש את מסך הטלוויזיה ,.yes-חודשיים מתנה בראשיים הכוללים 

ודש בו חתחל ב מתנהחודשי הזכאות ל. הפעילותבמסגרת מתנה חודשי  3עד מלהלן, ייהנה  6.2 ףבסעי

ובתנאי שהלקוח חודשים  3ותמשך עד לתום להלן או בחודש שלאחריו  6.2התקיים התנאי הקבוע בסעיף 

 .yesעדיין לקוח בפועל של 

וקיבלו  רכשוש ,yes-באשר אין להם חוב  yesלקוחות קיימים של ו yes-שהתחברו בפועל ל חדשיםלקוחות  .6.1

או במועד מאוחר יותר בהתאם לסעיף יום  11ולא ביטלו את רכישת מסך הטלוויזיה במשך  האת מסך הטלוויזי

 מתנהמחודשי , ייהנו קבלת מסך הטלוויזיהממועד החל וזאת  1981 –)ג( לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א  1ג11

 "(.מועד הזכאות)"

 מתנהלחודשי תפקע זכאותו  מבלי לגרוע מהאמור לעיל יודגש, כי במקרה שבו ביטל הלקוח את רכישת המסך .6.3

 .לעיל 6.2כמפורט בסעיף 

זכאות הלקוח לחודשי את הזכות לעכב ו/או לבטל את  השומרת לעצמ yesמבלי לגרוע מן האמור בתקנון זה,  .6.1

ו/או משום הפרה של הוראות תקנון זה  לקוח, אם על פי שיקול דעתה הבלעדי, יש בהתנהלות אותו מתנה

 הוראות כל דין.

 פהלהח, לויינ, לשלהסבה  תונתינ שאינן, תשיאי זכאות ןינה ולהטבה כהגדרתם לעיל מתנההחודשי הזכות ל .6.5

 צר אחר.ומ לכב אלהמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ול וא

 

 שונות .7

הצדדים ועצם  והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובותהפעילות תקנון זה מסדיר את תנאי  .7.1

 , מהוה הסכמה מלאה לכל האמור בו.מתנהוחודשי  קבלת ההטבה

7.1. yes ו/או לנזקים כלשהם ישירים או  מסך הטלוויזיהלרכישה ו/או התקנה ו/או אספקה ו/או טיב  תאחראי אינה

 .ללקוח בשל מתן ההטבהעקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות אשר ייגרמו 
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7.3. yes על כל תתף בפעילות, ם אחראים לפעילות התקינה של המערכות באמצעותן ניתן להשאינ הו/או מי מטעמ

מרכיביהן ולא יישאו באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן ו/או לנזקים כלשהם ישירים או עקיפים, לרבות 

 הוצאות ישירות ו/או עקיפות אשר ייגרמו למשתתפים בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור.

כך, כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות, מערכות התקשורת, המחשוב מודע ל הלקוח .7.1

והרישום הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות או תקלה, לרבות תקלות הנובעות מטעויות אנוש. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תתכנה תקלות טכניות שימנעו, בין השאר, קליטת הפרטים במערכות 

 .לוונטיותהר

גוף יהא כפוף לכל הוראה ו/או דרישה ו/או הסדר, שייקבעו על ידי כל הלקוח מודע כי האמור בתקנון זה  .7.5

 הלקוח"(. הוראות הרגולטור" –ן לשידורי כבלים ולשידורי לויין, )להל , לרבות הממונה ו/או המועצהירגולטור

ו/או על שינויו של מתנה לחודשי להטבה ו/או ת זכאושל  הביטול במקרה בו הוראות הרגולטור ידרשוכי  םמסכי

 .yesכלפי  כל טענה ו/או דרישה בקשר עם הביטול האמור תהיהלא  ללקוחזה,  מתקנוןסעיף אחד או יותר 

, כי קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו אשר בלקוחבהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר  .7.6

 יחייבו לכל דבר ועניין.

באופן בלתי חוזר כי אין לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה, תביעה או yes ר בזאת כלפי מצהי הלקוח .7.7

 . בפעילותבכל הקשור במישרין או בעקיפין  yesדרישה כלפי 

7.8. yes הפעילותהמוחלט והבלעדי, את  הלפי שיקול דעתולאלתר, מכל סיבה שהיא, להפסיק בכל עת,  רשאית 

. מוסכם, הפעילותבו מתפרסם תקנון  אשר תתפרסם באתרהודעה בחלק מהם, או  ו/או לשנות את כל תנאיה

מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי  והלקוחותכי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת 

 .הפעילות

או  11115א.ת. כפר סבא  6בכתובת היוזמה  yesבמשרדי  במהלך תקופת המבצעניתן לעיון  הפעילותתקנון  .7.9

 www.yes.co.il בכתובת  yesבאתר האינטרנט של 


