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 שקלים 250קופון בסך  – הום סטיילמבצע משותף טרקלין חשמל תקנון 
 

 המבצע: קופתת .1

ו/או עד גמר המלאי, לפי המוקדם  16.7.22 ליום ועד 12.6.22מתקיים בין התאריכים  1.1

 ."(תקופת המבצע" )להלן: מבניהם

טרקלין חשמל בע"מ שומרת לעצמה את הזכות, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל רשת  1.2

  .את המבצע או לשנות את תאריכי המבצע או לשנות את מגוון המוצרים בכל עת

   המבצע: .2

לקוח שיבצע רכישה של מוצרים בסניפי טרקלין חשמל ו/או באתר האינטרנט של טרקלין  .2.1

עם ברקוד חד ערכי  SMSחשמל במהלך תקופת המבצע, יקבל קופון דיגיטלי בהודעת 

חנויות הום סטייל )להלן: אחת מלרכישת מוצרים מסוג מגבות ו/או מצעים ב ₪ 250לקבלת 

 (. "הקופון" -ו "ום סטיילה"

באחת מחנויות רשת הום סטייל. לא ניתן לממש את הקופון ברכישה לממש את הקופון ניתן  .2.2

  ברכישה באתר האינטרנט של הום סטייל.

 30.9.22ניתן לממש את הקופון עד ליום  .2.3

 https://bit.ly/3NDlC1u :שכתובתובאתר  החנויות נמצאתרשימת 

 להתעדכן ללא הודעה מוקדמת.  והיא עשויה

 לא יישלח בגינם קופון.  30.8.22ישולמו במלואן עד לתאריךהזמנות שלא  .2.4

אינה מספקת מוצרים או שירותים כלשהם ואינה אחראית למוצרים, בין חשמל טרקלין  .2.5

ואלה  היתר, לטיב המוצרים, לשירות ולאחריות למוצרים שנרכשו באמצעות הקופון

  .באחריותה הבלעדית של הום סטייל

הינם באחריות הבלעדית  הקופון ואופן המימוש שלעל המימוש הגבלות התנאי המימוש,  .2.6

  הום סטייל.של 

  יח'  7000מלאי מינימום  .2.7

 שליחת הקופון: .3

,  SMSבהודעת, ממועד ביצוע הרכישה בטרקלין ימי עסקים 3עד יישלח ללקוח  הקופון .3.1

 לאחר שמולאו התנאים הבאים:

 .שולם מלוא התשלום עבור ההזמנה 

  .ההזמנה אושרה במערכת 

 .ההזמנה לא בוטלה על ידי הלקוח 

 .לא הופרו אילו מהוראות תקנון זה 
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כפי בגדר "דבר פרסומת" כהגדרת מונח זה בחוק  מוסכם ומובהר בזאת שהקופון אינו  .3.2

מוותר באופן מלא, סופי ובלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או  והלקוחשיפורט להלן, 

חוק מכוח  וכן 1982 -)בזק ושירותים(, תשמ"ב התקשורתחוק  מכוחוי זכות לסעד ו/או פיצ

טרקלין אינה מספקת מוצרים או שירותים כלשהם  1981.4.3 -הגנת הפרטיות, תשמ"א

ואינה אחראית למוצרים, בין היתר, לטיב המוצרים, לשירות ולאחריות למוצרים שנרכשו 

 .הקופוןבאמצעות 

 

 :הקופוןהתניות  .4

 .הום סטיילהדיגיטלי יהיה בהתאם לתנאי רשת  הקופוןמימוש  .4.1

 מימוש הקופון לרכישת מצעים ו/או מגבות בלבד.  .4.2

לא ניתן לממש את הקופון יבוצע בעסקה אחת בקופה ממחיר המוצר המלא.  הקופוןמימוש   .4.3

 לשיעורין.

 .הדיגיטלי הקופוןבגין אי מימוש מלוא סכום בגין קופון זה ולא יינתן החזר כספי  .4.4

 הרשת. על מוצרי  והנחות מבצעים כפלאין   .4.5

 לא יינתן זיכוי כספי או אחר בגין אובדן הקופון ע"י הלקוח.  .4.6

הקופון לא יהיה תקף לגבי עודפים ו/או ירידים ו/או באתר האינטרנט של הום סטייל ו/או  1.3

 באתרי סחר.

 הקופון אינו זיכוי כספי.  .4.7

 הקופון אינו ניתן להמרה במזומן. .4.8

 30.9.22 ליום עד קופוןתוקף מימוש ה .4.9

 )לא באתר(. בחנויות הום סטיילניתן למימוש רק  .4.10

 .לוותר על הקופון אין זיכוי/הנחה במקרה ולקוח מעוניין .4.11

 

  :במקרה של ביטול הזמנה במהלך בתקופת המבצע .5

הביטול יתבצע  תבוטל ההזמנה ויבוטל הקופון. –במקרה בו הלקוח טרם מימש את הקופון  .5.1

 רק לאחר ביטול הקופון.

ישלם הלקוח  –  קופוןנעשה שימוש ב מקרה בו נעשה ביטול ההזמנה לאחר שכברב  .5.2

 .את מלוא הערך הנקוב עליהם חשמל לטרקלין 

 

 

 

 


