הנביאים  ,25ת.ד  4321חיפה .טל' רב קווי  04-8600000:פקס04-8673068/9 :

תקנון מבצע מזגנים-אופטיקה הלפרין 2022
 .1תוקף המבצע:
 1.1מתקיים בין התאריכים  17.7.22ועד  20.8.22ו/או עד גמר המלאי ,לפי המוקדם מבניהם.
 1.2רשת טרקלין חשמל בע"מ שומרת לעצמה את הזכות ,בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ,לבטל
את המבצע או לשנות את תאריכי המבצע או לשנות את מגוון המוצרים בכל עת.
 .2המבצע:

לקוח פרטי הרוכש מזגן מהחברות טורנדו ,אלקטרה ,פמילי ,האייר ותדיראן
במחירים ובהנחות הנהוגות ברשת יקבל:
קופון דיגיטלי בהודעת  SMSלבחירת משקפיים אופנתיות מקולקציית  2022ברשת אופטיקה
הלפרין.
ניתן לבחור בין:
משקף שמש או מסגרת ראייה או סט  3משקפי קריאה מוכנים לבחירת הלקוח
מינימום  7000קופונים למבצע .
 .3המוצרים לבחירה:
 3.1משקף שמש – כל משקפי השמש של המותגים המשתתפים במבצע שמחירם לצרכן (מחיר
מחירון תקף ללא הנחות מבצע) במועד המימוש אינו עולה על .₪ 375מלאי המוצרים עשוי
להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של אופטיקה הלפרין.

שם מותג
XX22
KLIK
MICHAELLA
ENTRATA
JACOBS
GOSSIP
KRISTIAN OLSEN
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 3.2מסגרת ראייה – כל מסגרת ראייה שמחירה לצרכן (מחיר מחירון תקף ללא הנחות מבצע)
במועד המימוש אינו עולה על  .₪ 448מלאי המוצרים עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי של אופטיקה הלפרין.
שם מותג
GOSSIP
GOSSIP YOUNG
GOSSIP EXCLUSIVE
MONTANA
XERRA
ARIK DVIR
KRISTIAN OLSEN
TAKI
SHUKI SALOMON

שם מותג
AIRFLEX
YISHAI LAPIDOT
MUZIK
CASTA
TOKER FM
41 EYEWEAR
GOSSIP ART
STUDIOMUKU
MINI
JACOBS

 3.3סט  3משקפי קריאה -סט מוכן שמחירו לצרכן  .₪ 120מלאי המוצרים עשוי להשתנות
מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של אופטיקה הלפרין.
 .4שליחת הקופון:
.4.1

הקופון יישלח ללקוח עד  3ימי עסקים ממועד ביצוע הרכישה בטרקלין ,בהודעת ,SMS
לאחר שמולאו התנאים הבאים:


שולם מלוא התשלום עבור ההזמנה.



ההזמנה אושרה במערכת.



ההזמנה לא בוטלה על ידי הלקוח.



לא הופרו אילו מהוראות תקנון זה.

מוסכם ומובהר בזאת שהקופון אינו בגדר "דבר פרסומת" כהגדרת מונח זה בחוק כפי שיפורט
להלן ,והלקוח מוותר באופן מלא ,סופי ובלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לסעד ו/או
פיצוי מכוח חוק התקשורת (בזק ושירותים) ,תשמ"ב 1982 -וכן מכוח חוק הגנת הפרטיות,
תשמ"א 1981.4.3 -טרקלין אינה מספקת מוצרים או שירותים כלשהם ואינה אחראית למוצרים,
בין היתר ,לטיב המוצרים ,לשירות ולאחריות למוצרים שנרכשו באמצעות הקופון.
 .4.2טרקלין אינה אחראית לקופון ,תנאי המימוש ולהגבלות על המימוש ו/או לאופן המימוש של הקופון.
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 .5התניות הקופון:
 .5.1כל משקפי השמש ומסגרות הראיה ,של המותגים המשתתפים במבצע שמחירם לצרכן במועד
המימוש אינו עולה על :משקפי שמש ,₪ 375 -מסגרת ראייה  ,₪ 448סט  3זוגות משקפי
קריאה מוכנים  ( ₪ 120מחיר מחירון תקף ללא הנחות מבצע).
 .5.2שאר המשקפיים אינם משתתפים במבצע.
 .5.3הקופון אינו זיכוי כספי.
 .5.4הקופון אינו ניתן להמרה במזומן.
 .5.5ניתן לממש משקף אחד בלבד על כל הקופון.
 .5.6תוקף מימוש השובר עד ליום .30.9.22
 .5.7ניתן למימוש רק בסניפי אופטיקה הלפרין (לא באתר).
 .5.8אין כפל מבצעים והנחות.
 .5.9אין זיכוי/הנחה במקרה ולקוח מעוניין לוותר על הקופון.
 .6הערות כלליות למבצע:
 6.1 .6.1הקופון ניתן ללא עלות ולכן לא יינתן זיכוי ו/או הנחה נוספת בגין ויתור על הקופון .
 6.2 .6.2הזמנות שלא ישולמו במלואן עד לתאריך  31.8.22לא ישלח בגינם תו קנייה.
 .7שינוי/ביטול מוצרים בהזמנה:
.7.1

במקרה של שינוי בהזמנה במהלך תקופת המבצע בלבד ,יחולו הכללים הבאים:
.7.1.1

במידה והלקוח יהיה זכאי לקבל קופון– יישאר הלקוח עם הקופון שקיבל
בהזמנה הקודמת.

.7.2

במידה והלקוח שינה למוצר שאינו מזכה בקופון או ביטל את המוצר המזכה :
.7.2.1

במידה והלקוח כבר מימש את הקופון  -ישלם הלקוח לטרקלין את הערך הנקוב
על הקופון  ₪ 375-כולל מע"מ.

.7.2.2

במקרה בו הלקוח לא מימש את הקופון – השינוי ו/או הביטול יתבצע רק לאחר
קבלת אישור מחברת אופטיקה הלפרין על ביטול הקופון במערכת שלהם

