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   לקנייה הבאה CASH BACKתקנון מבצע הנדון: 

 

 :תוקף המבצע 

  ו/או עד גמר המלאי , לפי  17.6.21ועד  13.6.21מתקיים בין התאריכים

 המוקדם מביניהם.

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

מגוון המוצרים בכל לבטל את המבצע או לשנות את תאריכי המבצע או לשנות את 

 .עת

 :הגדרות 

המוצר אשר על מחיר הקנייה שלו ניתנת ההטבה לרכישה  -מוצר משתתף במבצע  

 הבאה.

מוצר אשר ממחירו נגרעת ההטבה שניתנה ברכישת המוצר  –מוצר המזכה במבצע 

 המזכה.

 :המבצע 

מערך המוצר כהחזר לרכישה  10%ומקבלים רוכשים ממגוון מוצרי החשמל שבאתר 

 לרכישה עתידית.מכל מוצרי האתר או כקופון של מוצר נוסף דית מיי

 :מימוש מיידי של המבצע 

ניתן לממש את ההטבה באותה הזמנה בה רוכשים את המוצר המזכה במבצע. 

 במקרה כזה ההנחה תינתן באופן אוטומטי.

 מיידי( קופון)במידה ולקוח לא ביצע מימוש שליחת : 

 ההזמנה שיקבל בסיום הרכישה.  הקופון יישלח ללקוח במייל בטופס

 לקופון ברקוד חד ערכי.

הקופון יהפוך לפעיל רק לאחר אישור התשלום המלא של ההזמנה שביצע 

 הלקוח.

 219.13.עד   תוקף מימוש הקופון:

 קופון)במידה ולקוח לא ביצע מימוש מיידי(  מימוש: 

ד בעת רכישת מוצר נוסף, בתקופת המבצע, הלקוח יקליד את הברקוד הח

 ערכי שקיבל בחלונית "יש לך קוד קופון" הנמצאת בסל הקניות.

 ההנחה תגרע ממחיר המוצר אותו רוכש הלקוח.
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 :שינוי/ביטול מוצרים בהזמנה 

 :)במקרה של שינוי מוצר בהזמנה)בתקופת המבצע  

ן במידה והלקוח שינה מוצר, בתקופת המבצע, למוצר משתתף במבצע יזוכה/יחוייב בהפרש בי

 שווי ההטבה של המוצר המקורי למוצר שהוחלף.

 נוהל זהה לביטול עסקה. –במידה והלקוח שינה מוצר, לאחר תקופת המבצע 

  בתקופת המבצע(עסקה ביטולבמקרה של(:  

 ההטבה : את מימשאם הלקוח 

יחזיר הלקוח את המוצר כשהוא סגור  –במידה וקיבל את המוצר שרכש בהטבה ולא השתמש בו 

 המקורית ויזוכה על הסכום המלא ששילם.באריזתו 

 יקבל הלקוח הסכום המלא ששילם  – במוצר שנרכש במסגרת ההטבהמידה ונעשה שימוש ב

 בניכוי מחיר המוצר שנרכש בהטבה.

 :התניות  נוספות 

  ההובלה אינו מזכה בהטבהמחיר  . 

 .קופון שלא מומש בתקופת המבצע יבוטל ולא יינתן זיכוי בגינו 

 ם המשתתפים במבצע מוצגים באתר עם תווית מבצע.רשימת המוצרי 

 .רשימת המוצרים המזכה במבצע מוצגת באתר במעמד הרכישה 

 

 

 

 

 


