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   2021פסח הנדון: מבצע 
 

 :תוקף המבצע 

  ו/או עד גמר המלאי , לפי  5.4.21ועד  1.3.21מתקיים בין התאריכים

 המוקדם מביניהם.

  ,רשת 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

 :בתווי שי מקבוצת גולף לפי הטבלה הבאה: ₪ 2000עד  המבצע 

 עסקה כוללת  סך 

סכום 
 תווים

 מק"ט 

 מקסימום מינימום

21100 1,000 1,499 100 

21200 1,500 2,499 200 

21300 2,500 3,499 300 

21400 3,500 4,499 400 

21500 4,500 5,499 500 

21600 5,500 6,499 600 

21700 6,500 7,499 700 

21800 7,500 8,499 800 

21900 8,500 9,499 900 

21000 9,500 14,999 1,000 

21050 15,000 25,000 2,000 

 

 התווים ע"י הלקוח אינו חובה אלא בחירה.  קבלת

 הנחה!!!  5%יקבל לממש את ההטבה  לקוח שיבחר לא

 " ת לקוחלבקש 2021ביטול מבצע תווי גולף פסח " יחתום על במקרה כזה 

 

 

 מכירה ישירה באתר האינטרנט אינה מזכה בתווים
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 התווים:

 הכוללים כפל מבצעים והנחות  SMSשיישלחו ללקוח באמצעות  תווי שי דיגיטליים

 בכל רשתות קבוצת גולף :

 

 הערות התווים:

 לא ניתן לממש באתרי הסחר של הרשתות 

 שנים 5תוקף 

 כולל סניפי העודפים

 דות מועדון בעת הרכישה עם התואין צבירת נקו

 התווים: שליחת 

 ימי עסקים מיום : 3עד  אוטומטית שליחת התווים ללקוח תתבצע

 תשלום מלא של ההזמנה.

 במערכת טרקלין. אישור ההזמנה

לא יישלחו  15.4.21הזמנות עם תווי שי שלא ישולמו במלואן ולא יאושרו עד ה

 בגינם תווי שי. 

 ל מוצרים בהזמנה:שינוי/ביטו 

 :)במקרה של שינוי מוצר בהזמנה)בתקופת המבצע  

  יבוטלו התווים שקיבל ויופקו לו תווים חדשים . - תווי שי אתאם הלקוח קיבל 

   ישלם הלקוח את מלוא הערך הנקוב עליהם . –במידה ונעשה שימוש בתווים 

  הזמנה)בתקופת המבצע( ביטולבמקרה של:  

 גולף .  ק לאחר ביטול התווים בחברתיבוצע ר -ביטול ההזמנה 

   ישלם הלקוח את מלוא הערך הנקוב עליהם . –במידה ונעשה שימוש בתווים 

 :התניות  נוספות 

 . התווים ניתנים ממחיר אדום בלבד!!! אין הנחות נוספות 

 .המחיר אינו כולל הובלה לבית לקוח . פינוי מוצר ישן על פי חוק 

  שלא שולמו במלואן ספקה מאוחרת או לאלא יינתנו תווים על הזמנות

 . 15.4.21ואושרו עד 
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  מבצע תווים אינו כולל מכירה ישירה באתר החברה אלא רק בסניפים

 ובמענה הטלפוני 

 


