תקנון מבצעי "( Black Fridayהתקנון")
התנאים המפורטים בתקנון זה יחולו על מבצעי "( Black Fridayהמבצעים") אשר מקיימת סמסונג
אלקטרוניקס ישראל בע"מ ,ח.פ ,514797851 .מרח' אהרון ברט  ,22פתח-תקווה ("החברה") בעזרת סאני
תקשורת סלולרית בע"מ ("המפיצה").
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תנאי ההשתתפות
רק אדם אשר מילא אחר כל התנאים הבאים ,במהלך תקופת המבצע הרלוונטית ,יהא זכאי לרכוש
בתנאי המבצע ("תנאי ההשתתפות" ו"הרוכש" או "הלקוח" ,בהתאמה):
 .1.1אדם פרטי ,תושב ו/או אזרח ישראל ו/או אדם שהינו בעל היתר שהייה חוקית בישראל;
 .1.2קיים את התנאים המפורטים בתקנון במלואם ,ונקלט במערכותיה הממוחשבות של החברה.
אופן הרכישה במסגרת המבצעים
 .2.1במהלך תקופת המבצעים (כהגדרתה להלן) ,תתאפשר לרוכשים מכשירים סלולריים
("המכשירים") ,ומוצרים לבישים באתר הסחר האינטרנטי של החברה ""Samsung E-Store
בכתובת"( https://shop.samsung.com/il:האתר") ,ו/או באתר הסחר האינטרנטי של
המפיצה בכתובת ,https://www.samsungmobile.co/il :ו/או ברשת בחנויות של המפיצה
ו/או ממפיץ רשמי של המפיצה ,קבלת הטבה כמפורט להלן .החברה תהא רשאית לשנות את
ההטבות ו/או דגמי המכשירים ו/או דגמי המוצרים הלבישים ,כולם או חלקם ,מכל סיבה.
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 .2.2עם רכישת מכשיר לבחירת הלקוח ,לפי המחיר הנקוב באתר ,תשלח הרכישה ללקוח בכפוף
לתנאי השימוש והאספקה של האתר.
 .2.3יובהר בזה כי במקרה של החזרת המוצר הנרכש תוחזר על ידי הלקוח גם ההטבה הנלוות,
והמפורטות מטה.
המבצעים

מבצע "סדרת  ,Zסדרת  Sוסדרת "Note
 .3.1בכפוף לסעיפים  3.2-3.4להלן ,לקוח אשר רכש מכשיר מסדרת  Zמדגמי (SM-F926, SM-
 ) F711או מכשיר מסדרת  S21מדגמי ( )SM-G998, SM-G996, SM-G991או מכשיר מסדרת
 Note20מדגמי ) (SM-N980, , SM-N986במסגרת המבצע יהיה זכאי להנחה של  30%על
הפריטים הבאים מקטגוריית המוצרים הלבישים -מסדרת  Watch3 seriesמדגמי ((SM-
 R840, SM-R845, SM-R850, SM-R855מסדרת  Watch4 seriesמדגמי ( SM-R860N,
SM-R870N, SM-R880N, SM-R890N, SM-R865F, SM-R875F, SM-R885F, SM )R895Fאוזניות  Buds2מדגם ) (SM-R177ואוזניות  Buds proמדגם )(SM-R190
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 .3.2כמות ההטבות מוגבלת ל -לאלפיים ( )2,000פריטים מקטגוריית המוצרים הלבישים כמפורט
לעיל (במצטבר) ,והמכירה תתבצע על בסיס כל הקודם זוכה ועד גמר המלאי ,או עד תום
תקופת המבצעים ,לפי המוקדם .אין החברה מתחייבת לזמינותו של מוצר ו/או דגם ו/או צבע
מסוים.
 .3.3ההנחה תוצג בעגלת הקניות בעת הוספת מכשיר מהדגמים האמורים לעיל ופריט מקטגוריית
הלבישים מהדגמים האמורים לעיל.
 .3.4יובהר בזאת שרכישה של כל מכשיר מהדגמים האמורים לעיל מקנה הנחה על מוצר אחד
בלבד מקטגוריית הלבישים מהדגמים האמורים לעיל.
תקופות המבצעים

-24.1

תקופת המבצעים תחל ביום  23.11.2021בשעה  08:00ותסתיים ביום ה 7.12.2021 -בשעה
 .15:00החברה שומרת על זכותה להפסיק ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או
כל פעילות אחרת הקשורה בה בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך במתן נימוק.

 .5 4אחריות
 5.1האחריות הבלעדית לאספקת המכשירים וההטבות במסגרת המבצעים ,כמו גם לגביית ו/או
החזר התשלום בקשר לרכישת המכשירים ,השעונים ,המוצרים הלבישים והאביזרים תחול על
המוכר ממנו נרכשו המוצרים .למען הסר ספק ,החברה לא תהיה אחראית בצורה כלשהי ולא
תישא בכל אחריות שהיא לאספקת המכשירים וההטבות ו/או להחזר התשלום בקשר לרכישת
המכשירים ,השעונים ,המוצרים הלבישים והאביזרים.
 5.2המכשירים ,השעונים ,המוצרים הלבישים והאביזרים וההטבות (ככל שרלוונטי) יסופקו
לרוכש עם אחריות יצרן כדין.
 5.3הרוכש מאשר כי ידוע לו ,כי עריכת המבצעים תלויה ,בין היתר ,בתקינות רשת האינטרנט
וגורמים אחרים שלחברה אין שליטה עליהם .לפיכך ,תהא החברה רשאית ,לפי שיקול דעתה,
להפסיק את המבצעים ,באופן מלא או חלקי ומעת לעת ,אם יתקיימו גורמים שישבשו ו/או
ימנעו את המהלך התקין של המבצעים.
 5.4החברה אינה אחראית ולא תהא אחראית באופן כלשהו לביצוע תקין של רשת הטלפונים
הארצית ו/או התקשורת ו/או המחשבים ,על כל מרכיביה ,ולא תישא באחריות להפסקות ו/או
הפרעות כלשהן במתן איזה מהשירותים האמורים ו/או לנזקים כלשהם ,ישירים ו/או עקיפים,
לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות ,אשר ייגרמו למשתתף במבצע בגין שיבושים ו/או
הפרעות כאמור.
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 5.5הרוכש מתחייב לשפות את החברה ו/או המפיצה ומי מטעמן ,עובדיהן ומנהליהן ,בגין כל נזק
(ישיר או עקיף) ,אובדן הכנסה ,הפסד ,תשלום או הוצאות שייגרמו להן עקב הפרת תנאי תקנון
זה ע"י הרוכש ,לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט.
כללי
 6.1כל הזכויות מכל סוג ,לרבות זכויות קניין רוחני ,בקשר למבצעים ו/או לתכני החברה
המופיעים במבצעים ,לרבות הזכויות במוניטין ,בסמליל ,בכל סימן מסחרי ושם מסחרי ,בין
אם רשומים ובין אם לאו ,ובכל זכות דומה אחרת הינם רכושה הבלעדי של החברה ו/או (לפי
העניין) של צדדים שלישיים ויישארו רכושה הבלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים
כאמור.
 6.2מובהר כי רישומי החברה המתקבלים במערכת המחשב של החברה יהוו ראיה מכרעת
לנכונותם ו/או לעצם שליחתם על-ידי הרוכשים ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי
נכונות ו/או חוסר בפרטים ו/או דיוק הפרטים שנקלטו במערכת כאמור.
 6.3הרוכש מסכים ומאשר כי החברה תהא רשאית לשמור במאגריה את הפרטים שנמסרו על-ידו,
ומידע נוסף שיצטבר על אודותיו ,לשם ביצוע ,מעת לעת ,פעולות כגון ,יצירת קשר עימו (לרבות
באמצעות שליחת אימייל או  ,)SMSפרסום ,מתן שירותי דיוור ,על ידי החברה ו/או מי
מטעמה ו/או גורמים אחרים ,איסוף מידע אודותיו ושימוש בו ,לרבות אחסונו ,העברתו
ושיתופו ,על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים ,למטרות סטטיסטיות ,ולצרכים
מסחריים אחרים ,זאת ללא תשלום כל תמורה.

-3 6.4למעט אם קבוע אחרת בתקנון זה ובכפוף להוראות כל דין חל ,אין להשתמש ,להעתיק ,לשכפל,
לצלם ,להפיץ ,לפרסם איזה חלק מהזכויות של החברה או של צדדים שלישיים כאמור (לרבות
ומבלי לגרוע :תמונה ,סרטון ,עיצוב ,טקסט ,מידע ,קובץ ,תוכן ,שם מסחרי ,סימן מסחר ,לוגו,
צליל ,קוד מקור ,קוד יעד ,תוכנה) ללא הסכמת החברה ו/או אותם צדדים שלישיים בכתב
ומראש.
 6.5ידוע לכל רוכש ו/או המבקש לרכוש במסגרת המבצעים כי השתתפותו במבצע הינה בכפוף לכל
תנאי ו/או סייג המצוי במבצעים וכי נעשתה בהסכמתו המלאה.
 6.6הרוכש ו/או המבקש לרכוש במסגרת המבצעים קרא את התקנון והוא מקבל עליו את
הוראותיו.
 6.7בכל מקרה של אי-התאמה ו/או סתירה בין הקבוע בתקנון לבין הנאמר במודעת פרסום ו/או
בכל פרסום או מתן מידע אחר לציבור ,בין אם על-ידי החברה ובין אם על-ידי גורם מוסמך
מטעמו ,יגבר הקבוע בתקנון זה.
 6.8במבצע זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
 6.9עותקים מן התקנון מצויים במשרדי החברה ,ברח' אהרון ברט  22פתח תקווה ובאתר החברה
בכתובת https://shop.samsung.com/il:ניתן לקבל עותק תקנון בשעות העבודה הרגילות
במשרדי החברה ,כאמור לעיל.
 6.10סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע למבצע ו/או לפרוש הוראות תקנון זה
הינה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.
 6.11לבירורים ושאלות בקשר למבצעים ניתן לפנות אל החברה ,באמצעות שירות הלקוחות באתר
האינטרנט של החברה.
 6.12אין בתקנון זה כדי לגרוע מאילו מזכויותיה של החברה על פי תנאי שימוש ו/או תקנונים
אחרים המפורסמים על ידה.
 6.13יובהר בזה כי במקביל למבצע זה ולתקנון זה ,מוצעים באתר מבצעים נוספים ולהם התקנונים
המתאימים להם כפי שמפורסמים באתר.
מעודכן ליום 22.11.21

