תקנון מבצע "קנה ב  ₪ 1,000וקבל  ₪ 300לטעינה ברשת הציבורית של  – "EV EDGEנובמבר 2020
בחודשים __________ תקיים חברת אי.וי.אדג' בע"מ (להלן "החברה") מבצע מכירות הכולל הטבות ללקוחות
זכאים.
 .1תקופת המבצע :המבצע תקף החל מיום _______ :ועד ליום __________ :בלבד.
 .2תיאור הטבת המבצע :לקוח שיבצע רכישה חדשה של מוצרי החברה בסך  ₪ 1,000ומעלה ,כולל מע"מ
ולא כולל עלויות משלוח ,יקבל הטבה בסך  ₪ 300כולל מע"מ לטעינה ברשת הציבורית של החברה.
 .3הזכאות ליהנות מתנאי המבצע הינה בכפוף לאמור להלן:
 .aהמבצע תקף ברכישה מאתר החברה או באופן ישיר.
 .bהמבצע תקף בקניית כלל מוצרי החברה (עמדות טעינה ,כבלי טעינה ,מטענים ניידים ואביזרים
נלווים) פרט לרכישת :חבילות טעינה ,כרטיס  RFIDאו מנוי חודשי לשירותי החברה.
 .cתוקפה של ההטבה הינו 24 :חוד' ממועד טעינת ההטבה בחשבון הלקוח.
 .dההטבה תהיה תקפה לטעינה ברשת העמדות הציבוריות של  EV EDGEבלבד ,על פי התנאים
והתעריפים של הרשת כפי שמצוינים באפליקציית החברה.
 .eניתן לממש הטבה אחת בלבד ללקוח בתקופת המבצע.
 .4מימוש ההטבה:
 .aעל מנת לממש את ההטבה ,על הלקוח להוריד את אפליקציית החברה ולבצע הרשמה לשירות.
 .bבמקביל  ,יישלח ללקוח כרטיס טעון  RFIDבסך של  ₪ 300בדואר רשום.
 .cעם קבלת הכרטיס ,הלקוח ייבחר באפליקציה בסוג לקוח  TOP UPוישתמש בכרטיס ה
.RFID
 .5כפל מבצעים יובהר כי לא יהיה כפל מבצעים והטבות.
 .6הטבה אישית ההטבה נשוא תקנון זה הינן אישיות ללקוח במבצע ואינן ניתנות להסבה ו/או המחאה ו/או
להעברה לצד שלישי כלשהו ו/או למשתמש אחר מכל סיבה שהיא.
 .7אי התאמה :בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תקנון זה ובין פרסומים אחרים בעיתונים ו/או במודעות
פרסומת בכל מקום אחר ,בדבר המבצע (כולל פרסום תקנונים קודמים) ,הוראות תקנון זה תגברנה ,והן
שתחייבנה את החברה או מי מטעמה ואת הלקוח במבצע.
 .8קיצור המבצע ושינוי תקנון החברה שומרת לעצמה את הזכות לקצר את תקופת המבצע או להאריכה וכן את
הזכות להפסיק את המבצע או לשנות את תנאיו ,לרבות הזכות להגדיל או להקטין את סכום הרכישה הנדרש ו/או
סכום ההטבה נשוא המבצע ו/או את מבנה המבצע ,זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,ובלבד שלא פגעה
בזכויות לקוח במבצע שכל התנאים לגביו לקבלת הטבת המבצע מולא )כל עוד לקוח במבצע כאמור אינו מפר
מי מתנאי המבצע כאמור(.
 .9הלקוח מצהיר בזאת באופן בלתי חוזר ,כי אין לו ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו ,כל טענה ,תביעה
או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור במישרין או בעקיפין עם התקנון.

