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 יום חמישי האדוםתקנון למבצע 

 בהתאם לתקנון המבצע המפורט להלן: הילתי )ישראל( בע"מ מודיעה בזאת על עריכת מבצע ללקוחותיה

 

הטבה מהווה קבלה והסכמה של תנאי הע כפופה לתנאי תקנון זה. כל פעולה למימוש מבצההשתתפות ב .1

 תקנון זה.

 :הגדרות .2

 להלן. 3"תקופת המבצע" כהגדרתה בסעיף  .2.2

 חזרה₪  1000מקבלים ₪  3500בקנייה באתר ביום המבצע בקניה ב  –"ההטבה"  .2.3

 , פתח תקווה.6מרח' רבניצקי  511323974הילתי )ישראל( בע"מ ח.פ.  –"החברה"  .2.4

 כל הפריטים הנמצאים באתר החברה –"מוצר"  .2.5

 .להלן 6כמפורט בסעיף  –" אתר" .2.6

 כמופיע בחנויות ובאתר המרשתת של החברה. –"תנאים כללים להספקת מוצרים"  .2.7

. 

 :תקופת המבצע .3

  בלבד 29.11.2018ב  יתקייםהמבצע 

 מתכונת המבצע: .4

המבצע מוגבל ₪  1000יקבל חזרה ₪  3500בסכום של  23.11.17בתאריך   באתרלקוח הרוכש מוצר 

 ₪ . 2000להחזר מקסימלי של 

 :למי מיועד המבצע .5

הרוכש חייב להיות מוסמך לבצע רכש מטעם  באתר החברה.שירכוש את המוצר בתקופת המבצע לקוח כל 

 החברה או האירגון.

 המכירה: תנקוד .6

 אתר המרשתת הילתי .6.1

www.hilti.co.il 

 :תנאי המבצע .7

 יהיה זכאי להטבה על פי הפירוט בנספח א'. באתר המרשתת של הילתי מוצרלקוח הרוכש  .7.1

 קבלת ההטבות: .7.2

 לבצע הזמנה באתר המרשתת של חברת הילתיעל הלקוח  .7.2.1

הלקוח יבצע הזמנה של המוצר/ים בהם מעוניין ויאשר את ההזמנה בסכומה  .7.2.2

 המלא.
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לאחר קבלת ההזמנה במשרדי החברה ההזמנה תעבור בדיקה וזיכוי וללקוח  .7.2.3

למען הסר ספק רק הזמנה שקיבלה  ישלח מייל אישור עם ההזמנה כולל הזיכוי.

 ינה הזמנה תקפה שנבדקה ואושרהאישור במייל חוזר ה

או תשלום על פי תנאי האשראי של תנאי התשלום במבצע הינם כרטיס אשראי  .7.2.4

 הלקוח.

או את תנאי המצבע \החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המחירים ו .7.2.5

 לפי שיקול דעתה בכל עת לרבות עקב העלאת המע"מ.

או להאריכו בכל עת, ע"פ \ואו להפסיקו \לחברה הזכות לשנות את תנאי המבצע ו .7.2.6

שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש וזאת מבלי לפגוע או לגרוע 

 מזכויות או התחייבויות שנוצרו קודם לשינוי.

 המוקדם מביניהם. –המבצע הינו עד גמר המלאי או עד סיום תקופת המבצע  .7.2.7

 .החברה אינה אחראית להימצאות של מוצר כלשהו במלאי בתקופת המבצע  .7.2.8

 אין אפשרות זיכוי או החזר בגין ההטבה. .7.2.9

 אין כפל מבצעים למעט מימוש ההטבה. .7.2.10

 :מדיניות ביטול .8

 .ניתן לבטל רכישת מוצר שנרכש במסגרת ההטבה וזו בכפוף למצוין בתנאים הכללים להספקת מוצרים.

 :כללי .9

 ובמשרדי החברה. באתר המרשתת של החברהתקנון המבצע יפורסם  .9.1

אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בדבר בכל מקרה של סתירה או  .9.2

 או המבצע תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.\ההטבות ו

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלול ממשתתף את ההטבה במידה ויימצא כי אותו  .9.3

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

כתוצאה מתקלה טכנית או כל  הושלמו במלואן באתר החברה אינה אחראית להזמנות שלא .9.4

 הזמנה מלאה נחשבת הזמנה שקיבלה מייל אישור מהילתי. סיבה אחרת ולא תכבדן.

 

 

 


