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 WOWמבצע תקנון 

הלקוח במסגרתו  עורכת מבצע החברה"( "או  ""ח.י. ח.י. אלקטרוניקה ורכיבים בע"מ )להלן:

תפות במבצע בגודל מסוים ובעת האספקה יגלה את דגם המסך. ההש הטלוויזיירכוש מסך 

 מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה. ש מבצע זהתקנון זה. כל פעולה למימו כפופה לתנאי

 הגדרות.1

, 14מרחוב התע"ש  , 511119778מ, ח.פ.ח.י. אלקטרוניקה ורכיבים בע" : "מבצעכת הור"ע1.1
 ."ח.י"או  "החברה" :הלןלסבא,  כפר
 28/11 -עד ה 26/11מיום   : "קופת הפעילותת"  1.2
צרכן  , שנים 18מי שמלאו לו  – "לקוחאו " "" או "משתתף/יםמבצעזכאי להשתתף ב"1.3

אצל המשווקים המורשים )לפי ורכש את המסך 1981-חוק הגנת הצרכן, תשמ"א המוגדר לפי 

 (.www.hye.co.ilרשימה המופיעה באתר החברה בכתובת 
גודל של מסך.  ים למכירה במחיר קבוע שישתנה  לפי": יוצגו ללקוח מספר מסכהמבצע" 1.4 

וי בעלות שתצוין בפרסום. לכל גודל מסך קיים מפרט טכני הלקוח ייבחר בגודל המסך הרצ
לחברה יש מספר דגמים הלקוח בעת הרכישה לא יידע מה הדגם הספציפי של המסך. מינימאלי. 

 .מוצעים לכל המבצע ובסה"כ שישה דגמים שונים
ם, מהדגם האיכותי תהיה מהמלאי הקייללקוח,  בחירת הדגם מהדגמים המשתתפים לאספקה 

ובכל מקרה לא  מבניהם,המוקדם  ,המבצעסיום תקופת ועד לנמוך, עד לגמר המלאי או ביותר 
 יפחת מהמפרט שיפורסם ללקוח.

  ": המסך" 1.5
 

 WOW Nano 65" –  מסך בטכנולוגיתNanoCell" 4, טלוויזיה חכמה 65, גודלK 
SMART TV2,990פרט מינימאלי כפי שמפורסם במבצע( )מ , עם שלט חכם .₪ 

 WOW XL 75" –  מסך בטכנולוגיתUHD" 4, טלוויזיה חכמה 75, גודלK SMART 
TVש"ח 3,990פרט מינימאלי כפי שמפורסם במבצע( )מ 

 WOW XXL 86" –  מסך בטכנולוגיתUHD, " 4, טלוויזיה חכמה 86גודלK 
SMART TV7,990פרט מינימאלי כפי שמפורסם במבצע( )מ, עם שלט חכם .₪ 

 
 תקופת המבצע  .1

 .00:00בשעה  28/11/2020 תאריךויסתיים ב 22:00שעה מ 26/11/2020 -המבצע יחל ב
  

 מבצעמימוש ה .2

 .על הלקוח לרכוש את המוצר בתקופת המבצע בלבד אצל המשווקים המורשים 

  לקוח שירצה לתאם את קבלתה והתקנתה של הטלוויזיה במועד מאוחר יותר יוכל לעשות זאת עד
 אצל החברה.ממועד קבלת ההזמנה  יום 30

 
 יגים למימוש:סי .3

  המבצעו צווים אשר יגבילו את הנחיות ו/א יהיוהמבצע כאמור בתקנון זה, כפופים לכך שלא 

 .המבצע בתוקף עבור הובלה או הובלה והתקנה על ידי קבוצת ח.י. בלבד 

 הובלה והתקנה אינה כלולה במחיר.בלבד הובלה/ 

 א הובלה ע"י החברה בלבד, אלמהחנות ו/ או ממחסני החברה שרות לאיסוף עצמילא תינתן אפ. 

  ימי עסקים. 14זמן אספקת המסך לבית הלקוח עד 

   ה' בין שעות -קריית שדה התעופה בימים א' 10רחוב השרון  -איסוף עצמי ממחסני קבוצת ח.י
 ללא צורך בתיאום מראש 11:00-12:00

 .לא ניתן לברר את דגם המסך לפני הגעתו לבית הלקוח 

  את עלות ההובלה/ההובלה והתקנה. לחברה ישלםלא לקוח שירצה לבצע ביטול עסקה 

  לקוח שרוכש במסגרת מבצעWOW .מאשר בזאת את תנאי המבצע 
 

 לליכ .4

http://www.hye.co.il/
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  שנות אחריות: שנה + שנתיים. 3למסך ניתנות 

  יחידות 100 מבצע:ב מסכים לכל הדגמיםמינימום . 

  איננו באחריות החברה ולחברה אין כל שליטה המשווק,  נקבע ע"י הטלוויזיות המחיר הסופי של

 בלבד.נאי תקנון זה בהתאם לתולהתקין לפי דרישה עליו. החברה אחראית לספק 

 מן ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש ח.י רשאית להפסיק את המבצע בכל ז
הנחיות ו/או יהיו , אלא אם וזאת מבלי לפגוע או לגרוע מזכויות או התחייבויות שנוצרו קודם לשינוי

 צווים אשר יגבילו את מתן ההטבה.

 .המבצע לא יחול על מוצרים שנרכשו מעודפים/ תצוגות/ משומשים 

 אותו כי ויימצא במידה שתתפותהה את ממשתתף וללשל הזכות את לעצמה החברה שומרת 

  .זה בתקנון שנקבעה בדרך לא או/נהג במרמה ו משתתף

 .החברה שומרת לעצמה זכות בלעדית לשנות את תנאי המבצע לפי שיקול דעתה בכל עת 

 


