תקנון מבצע  10%הנחה ברכישה מעל  240ש"חEpharma -
 .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" :טלפארמה").
ב .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.
ג .תנאי תקנון זה מנוסחים בלשון זכר אך מיועדים ומופנים אל גברים ולנשים כאחד.
ד .תקנון זה יוצג באתר האינטרנט של טלפארמה במשך תקופת המבצע ,בכתובת אתר
האינטרנט ( http:// www.epharma.co.ilלהלן" :אתר טלפארמה").
 .2הגדרות
"המבצע"

מבצע  10%הנחה ברכישה מעל  240ש"ח

"משתתף"

צרכן פרטי שביצע רכישה בתקופת המבצע ,בכפוף לתנאים המנויים בתקנון זה.

"מוצר"

מוצר מבין כלל המוצרים המוצגים והנמכרים באתר טלפארמה בתקופת המבצע,
ובכפוף למלאי המוצרים הקיים בידי טלפארמה בתקופה זו .מובהר בזאת כי
הגדרת מוצר אינה כוללת תרופות המחייבות במרשם אשר אינן מופיעות באתר
טלפארמה.

"רכישה"

רכישה של מוצרים במסגרת הזמנה אחת באתר טלפארמה בסך של מעל 240
.₪

"ההטבה"

שווי
(בש"ח)
הנחה של  10%על הרכישה.

הטבה

תלוי במחיר המוצר

 .3תקופת המבצע
א.

המבצע יהיה בתוקף החל מיום  10/07/18ועד ליום ( 14/07/18כולל) (להלן" :תקופת
המבצע").

ב.

טלפארמה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקופת המבצע או להפסיקו ,או לשנות
את שווי ההטבה וכן לנקוט בכל פעולה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי .הודעה מוקדמת
מתאימה תימסר לציבור באמצעות פרסום בכתב באתר טלפארמה.
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 .4תנאים למבצע:
א .משתתף אשר ירכוש במהלך רכישה אחת בתקופת המבצע מוצרים בסך של מעל ,₪ 240
יהיה זכאי לקבלת ההטבה ,וכל זאת בכפוף להתקיימות כל התנאים הבאים:
( )1המשתתף ביצע רכישה בתקופת המבצע באתר טלאפרמה בלבד;
( )2המשתתף לא החליף את המוצר או ביטל את העסקה כאמור בסעיף  5לתקנון זה.
ב .המשתתף אינו רשאי להמיר או לשנות את ההטבה בכל אופן או צורה ,ובכלל זה קבלת
הטבה אחרת חלף הטבה זו.
ג .אם במהלך הרכישה נרכש מוצר עליו ניתנת הטבה נוספת ,ניתן לקבל יותר מהטבה אחת
באותה רכישה.
 .5ההטבה ניתנת על המוצרים הנרכשים במסגרת הרכישה בלבד .ההטבה אינה ניתנת על עלות
המשלוח .עלות המשלוח ותנאיו הינם בהתאם למדיניות המשלוחים המפורטת באתר
טלפארמה ,כפי שתעודכן מעת לעת.
 .6ביטול עסקה
משתתף שביטל את העסקה ,בהתאם למדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים של אתר
טלפארמה  ,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 טלפארמה 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 או פתקית החלפה יחד עם אמצעי התשלום
באמצעותו בוצע התשלום.
 .7שונות
א .המבצע יהיה בתוקף בכפוף לקיומם המצטבר של כל התנאים המפורטים בתקנון זה.
ב .יובהר כי טלפארמה אינה מעניקה הנחות ,הטבות או מתנות נוספות מלבד המצוין בתקנון
זה.
ג .רכישה של המוצר וקבלת ההטבה בגינה מהווה הסכמה להוראות תקנון זה על כל תנאיו.
ד .טלפארמה לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם למי מן המשתתפים ,או כל אדם אחר,
עקב או במהלך ההשתתפות במבצע ,מימוש ההטבה או שימוש במוצר ,וזאת מעבר
לאחריות המוטלת עליה על פי דין.
ה .ט.ל.ח.
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