
 HOT PRICE -ייבוא ושיווק בע"מ  –די.אס.אנ הראשון בענן 

  "חודש ניסיון"הטבת  תקנון

בית ") HOT PRICEתחת שם המותג  הפועלת, 513317073ייבוא ושיווק בע"מ, חברה מספר  -די.אס.אנ. הראשון בענן  .1

 לגבי ,)כהגדרתה להלן(ניסיון זכאות לתקופת לרוכש )כהגדרתו להלן( המאפשרת מוגבלת זמנית והטבה משיקה  ("העסק

  .("ההטבה") מפורטים להלןה תנאיםבהתאם ובכפוף ל והכל המוצרים הכלולים בהטבה )כהגדרתם להלן(,

 הגדרות: .2

 .www.grouponisrael.co.ilגרופון  תו מפעילהואאתר האינטרנט  -"אתר גרופון" 

 גרופון.גרופר קניות חברתיות בע"מ המפעילה את אתר חברת  –"גרופון" 

לגביהם , אשר מגוון מוצרים המוצעים על יד בית העסק כנגד מימוש שובר גרופון המתאים - "המוצרים הכלולים בהטבה"

 "חודש ניסיון". התווית עם צירוף המיליםבאתר גרופון מצורפת 

 גרופון המתאים.השובר בכדין האוחז  –"הרוכש" 

שנסלק מהרוכש בגין שובר גרופון באמצעות הפלטפורמה שבאתר הסכום  - "עסקת רכישת המוצר הכלול בהטבה סכום"

 גרופון.

כנגד קבלת אצל בית העסק על ידי הרוכש אתר גרופון והניתן להמרה פלטפורמת מצעות אבהמוצע שובר  –"שובר גרופון" 

 אתר גרופון. לתנאי השימוש שלוהגרופון מבית העסק בהתאם לתנאי שובר הרלוונטי מוצר ה

רוכש קיבל היום בו ב , אשר מתחילהאחד בלבד לא תעלה על חודש קלנדרימוגבלת אשר  ניסיוןתקופת  –"תקופת הניסיון" 

; לצורך המחשה, אם המוצר הנכלל הקלנדרי העוקבבחודש ומסתיימת באותו היום  מבית העסק את המוצר הכלול בהטבה

ביולי  15ותסיים ביום  2017ליוני  15 -ביום ה, אזי תקופת הניסיון תחל 2017ליוני  15בהטבה התקבל אצל הרוכש ביום 

2017. 

שבאתר גרופון  השימוש תנאיכל כן לו זה תקנון הוראות לכל הזכאות להטבה כפופה .3

conditions-and-https://www.grouponisrael.co.il/term, להטבה התקפים ביחס התנאים כל את ממצים יחד אלה וכל 

 .ותנאיה

ול כיובהר כי מלאי המוצרים הכלולים בהטבה מוגבל וי .באתר גרופוןהמלאי המינימלי של המוצרים הכלולים בהטבה יפורט  .4

 .ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי עת על ידי בית העסקלהשתנות בכל 

 הניסיון.  תקופת במהלך ורק אך יתאפשר ההטבה מימוש .5

רכישת  תעסק סכום מבית העסק, שרכש המוצר הכלול בהטבה את הניסיון תקופת לבית העסק במהלך ישיב והרוכש במידה .6

מיידית  המוצר הנכלל בהטבה הושב עוד זאת כל ,גרופון(על ידי בית העסק )ולא על ידי  לרוכש יושב המוצר הכלול בהטבה

 והוראות האחריות תעודת ובהתאם לתנאי ,וזהיר סביר שימוש עקב בלאי למעט הרוכש אותו שקיבל כפי לבית העסק במצבו

  .מבית העסק כאמורהרוכש ש רכאותו למוצר שנכלל בהטבה  המצורפים השימוש תנאי

כאמור  יושבעסקת רכישת המוצר הכלול בהטבה  סכום ,הבאים המקריםמי מ בקרות לעיל, 6 בסעיף מהאמור לגרוע מבלי .7

 :להלן לצדם הנקובים הסכומים בניכוי ,הרוכש ידי-על מימוש ההטבה עקבעל ידי בית העסק    לרוכש

 סך על בתשלום יחויב הרוכש  - באריזתו המקורית שלא לבית העסק הרוכש ידי-על יושב והמוצר הנכלל בהטבה במידה .א

 ;ח"ש 99 של

 בתשלום יחויב הרוכש -  ללא המטען המקורי שסופק עמו לבית העסק הרוכש ידי-על יושב והמוצר הנכלל בהטבה במידה .ב

 ;ח"ש 150 של סך על

 יחויב הרוכש -  ללא הסוללה המקורית שסופקה עמו לבית העסק הרוכש ידי-על יושב והמוצר הנכלל בהטבה במידה .ג

 ;ח"ש 249 של סך על בתשלום

 יחדיו. יתקיימו ואפשר שכולם עצמו בפני עומד לעיל )ג(  –)א(  בסעיפים המנויים מהתנאים תנאי כל כי ,יובהר ספק הסר למען

 וזאת(כולם  התקיימו כאמור התנאים במידה ושלושת ח"ש 498 של בסכום מחויב להיות עשוי הרוכש המחשה, ולצורך לפיכך,

עסקת רכישת המוצר  סכום מלוא השבת-אי או מכך יותר גבוהים ניכוי סכומים המתירות לעיל 6 סעיף מהוראות לגרוע מבלי

 אותו כפי שקיבל במצבו שלא הושב והמוצר הנכלל בהטבה במידה , לפי שיקול דעתו הבלעדי של בית העסק,הכלול בהטבה

 .(הניסיון תקופת סביר וזהיר במהלך לא משימוש הנובע הרוכש

 שליח ידי-על באמצעות איסופו תתאפשר זה תקנון לתנאי בהתאם עסקה ביטול עקב בהטבה הנכלל המוצר החזרת כן, כמו .8

 באיסוף בחר ככל והרוכש לבית העסק. ישירות הרוכש ידי-על עצמאי באופן החזרתו או ח"ש 59 של בעלותמטעם בית העסק 

 .שיושב לו רכישת המוצר הכלול בהטבהעסקת  סכוםמ תנוכה לעיל הנקובה האיסוף עלות ,כאמור שליח ידי-על

 הסכומים בניכוי (עסקת רכישת המוצר הכלול בהטבה סכום, זה תקנון להוראות בהתאם ההטבה את הרוכש ויממש במידה .9

שהמוצר הכלול  מיום עסקים ימי 7 על ידי בית העסק בתוך לו יוחזרכאמור(  בניכוי המזכים האירועיםמי מ בקרות, לעיל

 זה. תקנון תנאי לפי הוחזרבהטבה  המוצר הנכלל שהמוצר ת בית העסקבדיק ולאחר בית העסק סניפימ אחדל הגיע בהטבה

 (חודשים 12-ל זמני )רישיוןOffice 365 מערכת  גם נרכשה המוצר הנכלל בהטבה רכישת עםאו במסגרת  ויחד במידה .10

לבטל את רכישת  בחר והרוכש במידהת המערכרכישת  עלות בגין כספי החזר כל לקבלת זכאי יהיה לא הרוכש (,"המערכת")

 .וזאת בכפוף להוראות הדין המוצר הנכלל בהטבה כאמור

 הזכאות להטבה ניתנת להפסקה בכל עת על ידי בית העסק וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של בית העסק. .11

וכי הרוכש לא בלבד רוכש לבין בית העסק היובהר כי הזכאות להטבה וכל הקשור אליה הינו במסגרת מערכת היחסים שבין  .12

 יעלה כל טענה, תביעה או דרישה כנגד גרופון.

https://www.grouponisrael.co.il/term-and-conditions
https://www.grouponisrael.co.il/term-and-conditions

