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 4102 אוק  -ספט  -בתוספת ערכת סרטים UHDמסכי סמסונג  - מבצע תקנון   
 
סמ ליין בע"מ מודיעה בזאת על עריכת מבצע ללקוחותיה בהתאם לתקנון המבצע המפורט להלן. ההשתתפות  .1

  במבצע כפופה לתנאי תקנון זה. כל פעולה למימוש ההטבה מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה.
 

 הגדרות: .2
 

 להלן. 3כהגדרתה בסעיף  –"תקופת המבצע" 
 CY-SUC05SH1/XCמקט  .UHDחבילת סרטים דוקומנטריים באיכות  עם HARD DISC  1 TB –"ההטבה" 
 פתח תקווה. 12מרח' גרניט  2 51257406סמ ליין בע"מ ח.פ.  –"החברה" 

 מוצר מתוך רשימת המוצרים המפורטים בנספח א' להלן. –"מוצר" 
 

 :תקופת המבצע .3
 

 .30.10.2014ויהיה בתוקף עד ליום  9.9.2014המבצע יחל ביום 
 

  :ת המבצעתכונמ .4
 

כל לקוח הרוכש אחד מהמוצרים המופיעים ברשימה מטה )ע"פ הפירוט בנספח א'(, בתקופת המבצע יהיה זכאי 
 לקבלת "ההטבה" .

 
 

  למי מיועד המבצע? .5
      
ובחנויות המורשות ובתנאי שהמשתתף אינו תאגיד לקוח עיסקי או כל אדם שירכוש את המוצר בתקופת המבצע      

 לקוח מוסדי.
 

  :נקודות המכירה .6
 

סחר אלקטרוני וכל מפיץ מורשה אחר, רשתות שיווק, חנויות פרטיות, אתרי  -כלל המפיצים  המורשים לרבות 
 www.samline.co.ilהמאושר ע"י חברת סמליין . פרטים באתר החברה 

 
 :המבצע תנאי  .7

 
 .ירוט בנספח א'ה או באתרי המכירה יהיה זכאי להטבה על פי הפלקוח הרוכש מוצר בנקודות המכיר .7.1
 : ההטבהקבלת  .7.2

 .הינה באחריות הבלעדית של המשווק /רשת ההפצה .7.2.1
 

 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המחירים ו/או את תנאי המבצע לפי שיקול דעתה בכל עת .7.3
 רבות עקב העלאת המע"מ.ל

 
בכל עת, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי וללא ו/או להאריכו או להפסיקו ו/לחברה הזכות לשנות את תנאי המבצע  .7.4

 מראש וזאת מבלי לפגוע או לגרוע מזכויות או התחייבויות שנוצרו קודם לשינוי. מתן הודעה
 

ת החברה אינה אחראי או עד סיום תקופת המבצע, המוקדם מביניהם. המבצע הינו עד גמר המלאי .7.5
להימצאות של מוצר כלשהו במלאי בתקופת המבצע, או בחנות ספציפית כלשהי, האחריות למלאי הינה 

 האחריות הבלעדית של רשתות השיווק ו/או הסוחרים השונים.
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 יחידות בכפוף להימצאות המלאי בחנויות.   200מלאי מינימאלי של המוצרים המשתתפים במבצע הינו _ .7.6
 

 החזר בגין ההטבה.אין אפשרות זיכוי או  .7.7
 

 אין כפל מבצעים למעט מימוש ההטבה. .7.8
 

  :מדיניות ביטול .8
 

ששולם בגינו ובלבד ניתן להחזיר מוצר שנרכש במסגרת המבצע האמור ולקבל בתמורה את התשלום  .8.1
 שהתקיימו כל התנאים המפורטים כדלקמן:

שימוש. החזרת המוצר המוצר הוחזר בשלמות, כשכל חלקי המוצר שלמים ותקינים ושלא נעשה בו  .8.1.1
 באריזתו המקורית תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בו.

 ובלא שנעשה בה כל שימוש. ההחזרת ההטבה בשלמות .8.1.2
  ההחזרה בוצעה רק דרך ערוץ ההפצה בו נרכש המוצר. .8.1.3

 
 ומתקנותיו. 1981-אין באמור בסעיף זה בכדי לגורע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א .8.2

 

 :כללי .9
 

 . www.samline.coilתקנון המבצע יפורסם באתר החברה שכתובתו  .9.1
 

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בדבר ההטבות או המבצע,   .9.2
 תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.

 
מרמה בהחברה שומרת לעצמה את הזכות לשלול ממשתתף את ההטבה במידה ויימצא כי אותו משתתף נהג  .9.3

 ו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה.
 

 קום השיפוט הייחודי והבלעדי יהיה בבית המשפט בתל אביב מ .9.4
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 א )מוצרים המשתתפים במבצע( -נספח 
 
 

 דגם   קטגורייה

 85S9 מסכים

 55HU9000 מסכים

 65HU9000 האר

 78HU9000 מסכים

 55HU8700 מסכים

 65HU8700 מסכים

 48HU8500 מסכים

 55HU8500 מסכים

 65HU8500 סדרה

 85HU8500 סדרה

 55HU7200 סדרה

 65HU7200 סדרה

 40HU7000 סדרה

 50HU7000 סדרה

 55HU7000 מסכים

 

  

 

 


