תקנון מבצע "2020 "GOLD RUSH

.1

הואיל ובכוונת ה.שטרן (ישראל) תכשיטים ואבני חן בע"מ ,ח.פ( 510435787 .להלן –
"החברה") לערוך מבצע ללקוחותיה ,מובאים להלן הפרטים וההוראות בדבר הדרך והאופן
בו יתקיים המבצע.

.2

המבצע ייערך בין התאריכים והחנויות הבאות:
האירוע

תאריכים

ימים

מספר ימים

קניון רמת אביב

30.8-4.9

א'-ו'

 6ימים

קניון הזהב ראשל"צ
עזריאלי תל אביב

6.9-11.9

א'-ו'

 6ימים

שד'ממילא ירושלים
גרנד קניון חיפה

.3

במסגרת המבצע ,יוכלו לקוחות החברה לעשות שימוש בתכשיטי זהב המצויים בידם,
באופן שהם ימסרו לידי החברה את תכשיטי הזהב המצויים ברשותם ,ותמורת הזהב
שבהם הם יקבלו שובר לרכישת תכשיטים חדשים או את שעוני המותג  HSTERNבלבד
(להלן – "השובר").

.5

מובהר כי שווי השובר יחושב באותו היום שבו מסר הלקוח את הזהב שברשותו לידי
החברה ,בהתאם לסוג הזהב (הקאראט) ומחיר הזהב כפי שיהיה ידוע במועד המסירה
(מחיר הסגירה של הזהב ביום הקודם למועד המסירה) ,כאשר החברה תוסיף על מחיר
הזהב תוספת של ( 25%להלן – "הטבת ה – .)"25%

.6

עוד מובהר כי השימוש בשובר יהיה אפשרי במועד הוצאתו בלבד.

.7

במידה ולקוח רכש פריט ,אשר תמורתו ,כולה או חלקה ,שולמה באמצעות השובר ,אזי
במידה והלקוח יחזיר את הפריט שרכש ,בהתאם למדיניות החזר המוצרים הכללית של
החברה ,ויקבל תמורתו החזר כספי או שובר זיכוי ,אזי יכלול ההחזר או השובר את שווי
הזהב בלבד ,ללא תוספת ה –  .25%אותו החישוב יחול גם במקרה של החלפת פריט כנגד
פריט אחר .יובהר ,כי התנאי לשימוש בשובר הינו רכישה של פריט במחיר הגבוה משווי
הזהב המוחזר .עוד יובהר ,כי לא יינתן זיכוי על הטבת ה – .25%
דוגמאות להמחשה:
א .לקוח הביא זהב בשווי  ,₪ 100לא יוכל לרכוש פריט במחיר נמוך מזה ויקבל לידיו חזרה
את הזהב שהביא עימו.
ב .לקוח הביא זהב בשווי  ₪ 100ורכש מוצר ב –  .₪ 115במקרה זה ,הוא יוכל לעשות
שימוש בשובר ,אך לא יהיה זכאי לקבלת זיכוי על ההפרש שבין הטבת ה –  25%למחיר
הפריט.

.8

לקוחות שיגיעו לחנויות האירועים במהלך תקופת האירועים ,ללא זהב כאמור ,והינם
מנויים על הניוזלטר של החברה ,יהיו זכאים להנחה בגובה  5%על כלל התכשיטים

,השעונים ומשקפי השמש שבחנות (לאחר הליך שיכלול את אימות פרטי הלקוח בחנות).
לקוחות שאינם מנויים ,כאמור ,יהיו רשאים להצטרף ,באותו המועד ,תוך מסירת מלוא
פרטיהם והסכמתם המפורשת ,ובמקרה כאמור תינתן להם הטבת ההנחה ,החל ממועד
ההצטרפות.
ההטבה לפי סעיף זה תיקרא – "הטבת הצטרפות".
.9

מובהר כי במהלך תקופת המבצע לא יהיה כפל מבצעים ,באופן שאם לקוח מקבל הטבה
כלשהי לפי תקנון זה (שובר או הטבת הצטרפות) ,הוא לא יהיה זכאי לעשות שימוש בשובר
הטבה אחר המצוי ברשותו .חריג לכלל אי כפל המבצעים הינו פריטים המוגדרים כ –
 ,PROMOTIONSלגביהם ניתן יהיה לעשות שימוש בשובר ולהנות מההנחה עליהם ,כמו גם
להנות מהטבת ההצטרפות.
עוד יובהר ,למן הסר ספק ,כי לא ניתן לעשות שימוש בהטבת  AMEXבנוסף להטבות
האירוע.

.10

עוד מובהר כי במידה ובתכשיט שנמסר היו משובצות אבנים ,מכל סוג שהוא ,אזי הללו לא
יהוו חלק מהשובר ,והן יוצאו ויוחזרו לידי הלקוח אלא אם הלקוח לא ירצה לקבלם בחזרה.
במידה והלקוח לא יהיה מעוניין לקבל את האבנים בחזרה ,לא תהא החברה אחראית עליהן
ולאחר פרק זמן של חצי שנה היא תהיה רשאית לעשות באבנים אלו כראות עיניה.

.11

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המבצע ו/או לבטל אותו כליל ,לרבות,
בקרות אחד המקרים הבאים ובכל מקרה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי:
חיקוק חוקים חדשים ו/או הטלת מיסים חדשים אשר ישפיעו על פעילות החברה.
התקנת תקנות ו/או צווים אשר ימנעו את ביצוע המבצע.
ביטול המבצע על ידי רשות מוסמכת.
כוח עליון .לענין זה יובהר ,כי מגפת הקורונה ,וכל הקשור בה ,לרבות הגבלות ו/או הנחיות
הממשלה ,תיחשבנה ככוח עליון.

.12

תקנון זה יעמוד לעיון הציבור בשעות העבודה הרגילות במשרדי החברה ובחנויות המבצע.

