תקנון מבצע מימושים טלפארמה ()2019
 .1כללי
א .תקנון זה נועד להסדיר ולקבוע את תנאי המבצע ,כהגדרתו להלן ,בנוגע לרכישת
מוצרים באתר האינטרנט של חברת טלפארמה -בית המרקחת הישיר הראשון
( )1999בע"מ (להלן" :החברה") במסגרתו הוגדרו מספר מוגבל של יחידות
למימוש לעסקה.
ב .בתקנון זה ,המונח "המוצר" – פריט מהמק"טים המשתתפים במבצע המנויים
בנספח א' לתקנון זה.
ג .עצם הרכישה של מוצר תחשב להסכמה בלתי חוזרת ובלתי מסויגת להוראות
תקנון זה.
ד .בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים
אחרים כלשהם בקשר עם המבצע ,תגברנה הוראות תקנון זה ,לכל דבר ועניין.
ה .הוראות הקבועות בתקנון אתר החברה תהיינה בתוקף לפי תקנון זה ,ככל שלא
שונו במפורש בתקנון זה.
ו .תנאי תקנון זה מנוסחים בלשון זכר משיקולי נוחות בלבד .ההשתתפות במבצע
בהתאם להוראות תנאי תקנון זה מיועדת ומופנית לגברים ולנשים כאחד.
ז .המבצע יהיה בתוקף בכפוף לקיומם המצטבר של כל התנאים המפורטים בתקנון
זה.
ח .יובהר כי עורכת המבצע אינה מעניקה הטבות או מתנות נוספות מלבד המצוין
במבצע זה.
ט .תקנון זה יוצג באתר האינטרנט של החברה במשך תקופת המבצע ,בכתובת אתר
האינטרנט ( www.epharma.co.ilלהלן" :אתר החברה").
 .2שם המבצע
מבצע "מימושים" (להלן" :המבצע").
 .3תקופת המבצע
א .המבצע יהיה בתוקף כמפורט בנספח א' לתקנון זה (להלן" :תקופת המבצע").
ב .החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקופת המבצע או לבטלו ,וכן
להוסיף או לגרוע מרשימת המוצרים המשתתפים במבצע ,שווי ההטבות העומדות
לחלוקה וכן לנקוט בכל פעולה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ובלבד שתינתן על
כך הודעה מראש שתפורסם באתר החברה.
 .4משתתף

א .משתתף במבצע ,כהגדרתו בתקנון זה ,הוא כל מי שעומד בתנאים המצטברים
הבאים :צרכן פרטי שביצע רכישה באתר החברה בתקופת המבצע והזמין משלוח
לקבלת המוצרים שרכש ,בכפוף לתנאים המנויים בתקנון זה.
 .5מהות וכללי המבצע
א .כל משתתף רשאי לרכוש במסגרת עסקה (כהגדרתה להלן) מוצר מן המוצרים
המפורטים מטה בטבלה שבנספח א' בהתאם למחיר מבצע וזאת בכמות שלא
תעלה על כמות המימושים המפורטת בטבלה עבור אותו מוצר ,בתוך תקופת
המבצע המפורטת בטבלה עבור אותו מוצר (להלן" :ההטבה") .לעניין זה –
"עסקה" – הזמנה שנעשית באתר החברה למוצר או למספר מוצרים אשר שולם
עליה במאוחד על ידי המשתתף ואשר תואם לה משלוח במסגרת ההזמנה.
ב .עורכת המבצע אינה אחראית לכל נזק ,ישיר או עקיף ,ולכל הוצאה שתגרם
למשתתף במבצע ו/או לכל אדם אחר בקשר עם השתתפותו במבצע זה.
ג .תנאי התשלום בגין המוצרים הינם בהתאם לתנאי ההתקשרות בין החברה לבין
המשתתף ובהתאם לתקנון האתר.
 .6ביטול עסקה
א .ביטול עסקה יתבצע בהתאם למדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים של החברה.
ב .למען הסר ספק ,משתתף שביטל את העסקה ,בהתאם למדיניות ביטול עסקה והחזרת
מוצרים של אתר החברה ,ישיב את המוצר שרכש במסגרת המבצע ,על כל חלקיו
ואביזריו באריזתו המקורית וללא כל נזק .מובהר כי הסכום בו יזוכה המשתתף יהיה
הסכום אותו שילם בפועל (לאחר ההנחה של המבצע) בניכוי כל סכום אותו רשאית
החברה לנכות ע"פ דין .למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכום ההחזר יהא הסכום
לאחר ההנחה אותה קיבל המשתתף בגין הפריט .הזיכוי יינתן כנגד הצגת פתקית
קניה יחד עם אמצעי התשלום באמצעותו בוצע התשלום.
 .7הדין החל
הדין החל על המבצע זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד .סמכות השיפוט
הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.
*****

נספח א'
פרטי המוצרים המשתתפים במבצע

מוצר

מחיר קודם

מק"ט

97131

 4אריזות פמפרס
פרימיום חיתולים
מידה  38 2יח

119.60

97132

 4אריזות פמפרס
פרימיום חיתולים
מידה  40 3יח

119.60

97133

 4אריזות פמפרס
פרימיום חיתולים
מידה  34 4יח

119.60

97134

 4אריזות פמפרס
פרימיום חיתולים
מידה  30 5יח

119.60

89653

 6מארזי רביעיות
האגיס מגבונים לא
בישום ללא
דספנסר
 6מארזי רביעיות
האגיס מגבונים
מבושם ללא
דספנסר
 6מארזי רביעיות
האגיס מגבונים
אלוורה

89654

89655

119.40

119.40
119.40

מחיר מבצע

99.00

99.00

99.00

99.00

79.00

79.00

79.00

מספר
יחידות
מנימלי
למבצע

מספר
המימושים
בעסקה

שווי ההטבה
כולל מע"מ

תקופת המבצע בין
התאריכים
המפורטים מטה או
עד גמר המלאי
(המוקדם מביניהם)

עד 1
מימושים
בעסקה

₪ 20.60

עד 1
מימושים
בעסקה

₪ 20.60

עד 1
מימושים
בעסקה

₪ 20.60

עד 1
מימושים
בעסקה

₪ 20.60

עד 1
מימושים
בעסקה

₪ 40.40

300

עד 1
מימושים
בעסקה

₪ 40.40
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300

עד 1
מימושים
בעסקה

₪ 40.40

07.02.201910.02.2019

160

160

160

160

300
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