תקנון מבצע "יום האשה"1.3.2021-8.3.2021 :
.1

.2
.3

.4

.5
.6

.7

.8

.9

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.
המבצע ייערך ,בחנויות המשתתפות ,בין התאריכים  1.3.21ל ,8.3.21 -או עד גמר המלאי.
החנויות שישתתפו באירועי המבצע הינן :חנות החברה בקניון רמת אביב בתל אביב ,חנות
החברה בקניון הזהב ראשל"צ ,חנות החברה בגרנד קניון בחיפה ,חנות החברה בקניון
עזריאלי בתל אביב ,חנות החברה בשדרות ממילא בירושלים.
במסגרת המבצע ,תציע החברה למכירה תכשיטים ממגוון קולקציות ,בהנחה של 20%
ממחירם הרגיל ,כפי שיוצג בחנויות ,כאשר כמות הפריטים המינימאלית שתוצע למכירה
במסגרת המבצע תעמוד על  850פריטים.
במהלך תקופת המבצע ,לא תאפשר החברה כפל מבצעים ,ואולם ,היא תאפשר שימוש
בשוברי זיכוי .בעת שימוש בשובר זיכוי ,תחושב קודם ההנחה.
כמו-כן ,ההשתתפות במבצע מותנית בהשלמת העסקה בתקופת המבצע ובאחת מחנויות
המבצע .החברה תאפשר מתן פיקדון ובלבד שיתרת התמורה תשולם בתוך  24שעות ממועד
מתן הפיקדון (במקרה והפיקדון ימסר ביום שישי ,ניתן יהיה להשלים את יתרת התמורה
עד ליום א' שלאחריו) .לאחר המועד האמור ,לא תתאפשר השלמת העסקה והפיקדון יושב
ללקוח.
פריט שנרכש במסגרת המבצע ,לא ניתן להחזרה או החלפה ,למעט במקרים המחוייבים על
פי חוק .כך למשל ,פריט שמחירו עד  3,000ש"ח ,ניתן להחזרה תוך  48שעות ובכפוף ליתר
התנאים הקבועים בחוק ו/או בתקנות.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המבצע ו/או לבטל אותו כליל בקרות
אחד המקרים הבאים:
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.
נסיבות אחרות הקשורות במגיפת הקורונה ,ובכלל זאת סגרים ו/או מניעת פעילות של
חנויות החברה.
תקנון זה יעמוד לעיון הציבור בשעות העבודה הרגילות במשרדי החברה ובחנויות
המשתתפות במבצע.
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