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תקנון לקוחות :פעילות C8

 .1ח.י .אלקטרוניקה ורכיבים בע"מ )להלן" :ח.י .או החברה (" מודיעה בזאת על עריכת מבצע ללקוחות הפרטיים
בהתאם לתקנון המבצע המפורט להלן .ההשתתפות במבצע כפופה לתנאי תקנון זה .כל פעולה למימוש ההטבה
מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה.

 .2ההטבה
•

כל לקוח פרטי הרוכש טלוויזיה מדגם  OLED77C8Yיהיה זכאי לקבל במתנה סאונד בר –
 SJ9כפי שקיים במלאי באותה העת ,בכפוף לתקנון זה.

•

שווי המתנה כ .4000₪

 .3תקופת המבצע
•

המבצע יחל ב– 01/05/2018ועד לתאריך  14/06/2018ו/או עד גמר המלאי המוקדם מבין
השניים.

 .4מימוש ההטבה
•

תקופת מימוש – רכישת המסך בתאריכי תקופת המבצע לעיל.
תנאי המימוש:
•

על הלקוח להירשם באתר החברה למכירה המוקדמת ולאשר את התקנון הנ"ל.

•

לשלוח את חשבונית הקנייה לכתובת מייל .ofrim@hye.co.il -

•

סייגים למימוש:

 oאין אפשרות זיכוי או החזר בגין ההטבה.
 oאין כפל מבצעים.
 oאין אפשרות לשינוי או החלפה של ההטבות.
 oניתן לממש את ההטבה רק במועדים הקבועים לעיל
•

מדיניות ביטול
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 oניתן להחזיר מוצר שנרכש במסגרת המבצע האמור ובלבד שהתקיימו כל
התנאים המפורטים כדלקמן:
 oהמוצר הוחזר בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) – תשע"א .2010 -
 oהמוצר הוחזר בשלמותו ,שכל חלקי המוצר שלמים ותקינים ושלא נעשה בו
שימוש ובאריזתו המקורית.

 .5מדיניות ביטול
ניתן להחזיר מוצר שנרכש במסגרת המבצע האמור ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים
כדלקמן:
•

המוצר הוחזר בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) – תשע"א .2010 -

•

המוצר הוחזר בשלמותו ,שכל חלקי המוצר שלמים ותקינים ושלא נעשה בו שימוש
ובאריזתו המקורית .מדיניות ביטול זו תחול גם על החזרת המתנה ובלא שנעשה בה כל
שימוש ובכפוף לאמור בדין

 .6כללי
•

מינימום יחידות למבצע 50 :יחידות.

•

אחריות למסך 3 :שנים.

•

אחריות לסאונד בר – שנה.

•

המחיר הסופי של המסכים נקבע ע"י העוסק ואיננו באחריות החברה ולחברה אין כל שליטה
עליו .החברה אחראית לספק בהתאם לתנאי תקנון זה את ההטבה בלבד.

•

קבוצת ח.י רשאית להפסיק את המבצע בכל זמן ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן
הודעה מראש וזאת מבלי לפגוע או לגרוע מזכויות או התחייבויות שנוצרו קודם לשינוי.

•

המבצע יחול רק על מוצרים בעלי תעודת אחריות של חברת ח.י .אלקטרוניקה ורכיבים.
בע"מ ושנרכשו ממשווקים ואתרי סחר מורשים כפי שמופיעים באתר האינטרנט שכתובת:

•

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

•

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלול ממשתתף את ההטבה במידה ויימצא כי אותו
משתתף נהג במרמה ו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה.

•

החברה שומרת לעצמה זכות בלעדית לשנות את מחירי הטלוויזיות וההטבה ו/או את תנאי
המבצע לפי שיקול דעתה בכל עת.
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•

האחריות על מכשיר הטלוויזיה והמתנה היא בכפוף לאמור בתעודת האחריות המצורפת לכל
מוצר.
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מאי 2018
הצהרת נגישות – LG
אמצעי נגישות:
•

הטקסטים כוללים כותרות לטובת קריאה נוחה ואפקטיבית יותר לעיוורים הנעזרים
בטכנולוגיות קוראות מסך.

•

הגופנים הם מסוג  sans serifובניגודיות המאפשרת קריאה נוחה יותר.

•

מאחורי כל תמונה וטבלה מופיע תיאור טקסטואלי ,המוקרא לגולשים שנעזרים בתוכנת
הקראה.

•

הקישורים במסמך בעלי שמות משמעותיים ,מודגשים בצבע ובקו תחתון במעבר עכבר.
המסמך נבדק על ידי יועץ הנגישות הראל חייט ונמצא נגיש לאנשים עם מוגבלויות על פי הנחיות
הנגישות המקובלות בעולם Web Content Accessibility Guidelines 2.0 :ברמה .AA

אמצעים אלו מסייעים לעיוורים ,לקויי ראיה ואנשים עם מוגבלויות שונות להפוך כל מסמך לנגיש
באמצעות תוכנות הקראה וטכנולוגיות מסייעות ואף מאפשרים המרה לכתב ברייל – אם נתקלתם בבעיה
במסמך אנא הפנו את תשומת ליבינו ויחד נאפשר לכולם להנות מהתכנים ברמה שווה.
א.ה חייט
דרך מנחם בגין  ,3/2593רמת גן  .5268101טלפון .054-4493937 :פקס03-6128231 :
harel@chait.info

