
 תקנון מבצע

להלן  לקוחותיה.עורכת מבצע ל "(החברה: "להלן) 513873919. פ.ח, מ"בע באינטרנט טובה קנייה

 תנאי המבצע:

 הגדרות .1

  –התקנון בשם המתחם  –"התקנון המצוי"  .1.1

http://www.ktl.co.il/use_terms.asp  

 ./http://www.ktl.co.ilאתר האינטרנט הנגיש בשם המתחם:  –"האתר"  .1.2

 לתקנון זה. 2.1התקופה המוגדרת בסעיף  –"תקופת המבצע"  .1.3

 . שנכנסה לתוקף מבצע רכישה מזכהכל אדם אשר  –"משתתף"  .1.4

 מוצר המשווק באתר. –"מוצר"  .1.5

 המחיר המוצג באתר לגבי המוצר. –"מחיר קטלוגי"  .1.6

 התנאים הבאים: בכלהעומדת  רכישה -"רכישה מזכה"  .1.7

 ;הרוכש עומד בתנאי התקנון המצוי 

 ;הרכישה בוצעה באמצעות האתר 

  אינם נכללים  דמי טיפול ומסירהכאשר  ₪ 500בשווי של לפחות הרכישה הינה

 בסכום זה;

 נרכשו במחיר הקטלוגיהמוצרים נשוא הרכישה ,; 

  הופעלה הנחה אחרת כלשהי במעמד הרכישהלא; 

 .החברה קיבלה את מלוא התמורה עבור הרכישה 

 העסקה המזכה.רכישה נוספת לאחר  –"רכישה נוספת"  .1.8

 מוצרים המסומנים באחד הסימנים הבאים: –"המוצרים המשתתפים במבצע"  .1.9

Yoshko ,Natural Comfort ,Davide ,Olympia ,Heaven .נטורל קומפורט 

 

 המבצע תקופת .2

   31/12/15עד ליום ויישאר בתוקף  1/7/2015המבצע ייערך מיום  .2.1

 השתתפות במבצעזכאות ל .3

 .זכאי להשתתף במבצעמזכה  המבצע רכישהכל אדם  .3.1

, הזכאות להשתתף במבצע המזכהנשוא הרכישה ככל שהמשתתף מבטל את העסקה  .3.2

 מתבטלת עבור רכישה זו.

המזכה, הרי שזכאותו להנחה בהתאם ככל שהמשתתף מחזיר חלק מהמוצרים בעסקה  .3.3

לתקנון זה, תהיה בהתאם למדרגה הרלוונטית לשווי הרכישה לאחר החזרת  4.1לסעיף 

 .המוצרים

 תנאי המבצע .4

באתר ממגוון המוצרים המשתתפים  נוספתרכישה עבור משתתף זכאי לקבל הנחה  .4.1

 במבצע לפי הפירוט הבא:

 . ברכישה הנוספת ₪ 50תזכה בהנחה בסך  ₪ 500-999בסך של  רכישה מזכה .4.1.1

 .ברכישה הנוספת ₪ 100תזכה בהנחה בסך  ₪ 1000-1999בסך של רכישה מזכה  .4.1.2
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 .ברכישה הנוספת ₪ 200תזכה בהנחה בסך  ₪ 2000רכישה מזכה בסך העולה על  .4.1.3

 המשתתף רשאי לבחור אם להפעיל את זכאותו להנחה ברכישה הנוספת. .4.2

תינתן עבור המוצרים המשתתפים במבצע בלבד. כך לדוגמא, ככל שמשתתף ההנחה  .4.3

ובתוכה מוצר  ₪ 300יפעיל את ההנחה ברכישה נוספת בשווי  ₪ 200הזכאי להנחה בסך 

בלבד, שווי המוצר  ₪ 100בלבד, ההנחה תינתן עד גובה  ₪ 100המשתתף במבצע בשווי 

 המשתתף במבצע ולא תינתן הנחה מעבר לכך.

הנחה ברכישה נוספת תעמוד למשתתף במשך שנה מיום הרכישה המזכה. ככל הזכאות ל .4.4

 שההנחה לא תנוצל במסגרת תקופה זו, הזכאות תפקע.

מבלי לגרוע  .להנחה מוגבלת לניצול ברכישה נוספת אחת בלבדהמשתתף זכאות  .4.5

מהאמור, ככל שמשתתף ביצע מספר רכישות מזכות, המשתתף זכאי להפעיל את 

ההנחות שצבר עבור עסקאות נוספות נפרדות כמספר ההנחות שלהן זכאי המשתתף 

 ואולם, אין להפעיל מספר הנחות ברכישה נוספת אחת.

 אין כפל מבצעים. .4.6

 אחריות .5

משתתף בהפעלת ההנחה או מהחלטה החברה אינה אחראית לנזק הנובע מהחלטתו של ה .5.1

 שלא להפעילה.

 המשתתף אינו רשאי להתחרט לאחר שבחר להפעיל את ההנחה ברכישה נוספת.  .5.2

 כללי .6

 .1981-אין באמור בתקנון זה, כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א .6.1

 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המבצע ו/או את תנאי תקנון זה. .6.2

לדון בסכסוכים הנובעים מתקנון זה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב  הסמכות .6.3

 בלבד.

בכל מקרה של סתירה בין כל פרסום של המבצע לבין הוראות תקנון זה, יגברו הוראות  .6.4

 תקנון זה.


