תקנון הטבת ספרים דיגיטליים לרוכשי טאבלטים SAMSUNG
 SAMSUNG Galaxy Tab S5Eו"( Galaxy Tab A (2019), Galaxy Tab S6 -התקנון")
התנאים המפורטים בתקנון זה יחולו ביחס למבצע שעורכות סמסונג אלקטרוניקס ישראל בע"מ ,ח.פ ,514797851 .אהרון
ברט  22פתח תקווה ,קרית אריה )"Samsung"( ,וידיעות אינטרנט בע"מ ,ח.פ ,]__540202462___[ .מרחוב נח מוזס  1ראשון
לציון("עברית") ( Samsungועברית יחד יכונו "מעניקי ההטבה") ,במסגרתה תוענק ההטבה (כהגדרתה להלן) לרוכשים
טאבלטים מסוג  SAMSUNG Galaxy Tab S5EוGalaxy Tab A (2019), Galaxy Tab S6 -כמפורט בתקנון זה להלן
(להלן" :המבצע").
.1

.2

מבוא
.1.1

תקנון זה מסדיר את התנאים לזכאות ולקבלת ההטבה והינו חוזה לכל דבר ועניין .התקנון ממצה את זכויות
וחובות הצדדים.

.1.2

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה
שהיא בדבר המבצע ו/או ההטבה ,בין אם על-ידי מעניקי ההטבה ובין אם על-ידי גורם מוסמך מטעמם ,תגברנה
הוראות תקנון זה.

.1.1

בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

.1.2

החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינן לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.

.1.3

מונחים ,מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו ,יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף המחשבים ,האינטרנט
והסלולר ,לפי העניין.

אופן ותנאי ההשתתפות בפעילות
רק אדם אשר מילא אחר כל התנאים הבאים ,במהלך תקופת המבצע ,כהגדרתה בסעיף  ,3יהא זכאי להשתתף בפעילות
("תנאי ההשתתפות" ו"משתתף" ,בהתאמה) ועצם השתתפות בפעילות ,מהווה הסכמה מלאה של משתתף לכל האמור
בתקנון זה:
 .2.1אדם פרטי ,תושב ו/או אזרח ישראל ו/או אדם שהינו בעל היתר שהייה חוקית בישראל ,אשר גילו עולה על
שמונה עשרה ( )18שנים במועד השתתפותו בפעילות;
 .2.1.1על אף האמור לעיל ,מובהר כי אדם שטרם מלאו לו  18שנים במועד השתתפותו בפעילות ("קטין") ,יהא
זכאי להשתתף בפעילות ,בתנאי שניתן אישור בכתב להשתתפות הקטין בפעילות ,כשהוא חתום על-ידי
אחד מהוריו (או על-ידי אפוטרופוס אחר) ("אישור אפוטרופוס").
 .2.1.2מעניקי ההטבה יהיו רשאים לדרוש את אישור האפוטרופס לפי שיקול דעתם.

.3

תקופת המבצע
המבצע יחל ביום  02.06.2019ויסתיים ביום  ,31.12.2019או עד גמר המלאי ,המוקדם מביניהם ("תקופת המבצע").
למען הסר ספק ,מעניקי ההטבה שומרים לעצמם את הזכות לשנות ו/או להפסיק ו/או להאריך את תקופת המבצע בכל
עת על פי שיקול דעתם .מעניקי ההטבה לא יהיו אחראים לכל ענין הקשור למבצע ו/או להטבה לאחר סיומה של תקופת
המבצע.

.4

המבצע וההטבה
 .4.1צרכן אשר ירכוש במהלך תקופת המבצע מכשיר טאבלט מסוג  SAMSUNG Galaxy Tab S5EוGalaxy -
"( Tab A (2019), Galaxy Tab S6המכשירים") ממשווקים מורשים של  Samsungבישראל ,יהיה זכאי
לקבל את ההטבה (להלן" :המשתתף").
.4.2

לצורך מימוש ההטבה ,על המשתתף להתקין במכשיר את אפליקציית 'עברית' לאנדרואיד ("האפליקציה"),
ולאחר מכן יזין את הקוד שקיבל בעת הרכישה ,שהוצמד למכשיר לצורך קבלת קוד להטבה.

.4.3

ההטבה שתינתן למשתתף  -אפשרות להוריד עד עשרה ( )10ספרים דיגיטליים מאתר עברית ,מתוך רשימת
הספרים ("מבצע סמסונג  )"2019באמצעות האתר שכתובתו "( www.e-vrit.co.ilההטבה").

.4.4

במסגרת מימוש ההטבה ניתן להוריד ספר אחד ,מספר ספרים או את כל הספרים בבת אחת.

.4.5

מלאי ההטבות מוגבל ל 3,000 -יחידות ,עד גמר המלאי.
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.4.6

מובהר כי ניצול ההטבה יתאפשר עד  12חודשים מסיום הפעלת קוד ההטבה באתר "עברית" ולכל המאוחר עד
ה - 31.12.2020-תקופת המבצע.

.4.7

מימוש ההטבה:
לשם מימוש ההטבה על המשתתף לבצע את הפעולות הבאות:
.4.7.1

להיכנס ל"אזור האישי" באתר "עברית" שכתובתו  www.e-vrit.co.ilולהזין שם משתמש (כתובת
מייל) וסיסמא אישית.

.4.7.2

בעמוד הבית של אתר עברית (בכניסה דך מחשב נייד או שולחני) להיכנס לטאב "מבצע סמסונג 2019
או במובייל להיכנס לתפריט הצד (שלושה קווים מצד שמאל) ולהיכנס לטאב מבצעים ומשם להטבת
"מבצע סמסונג  - "2019משם יגיע המשתתף לעמוד ההטבה המיוחד למשתתפים בו תוצג רשימת
הספרים הניתנים למימוש ("רשימת הספרים") .מובהר כי למעניקי ההטבה הזכות לערוך שינויים
ברשימת הספרים ,להוסיף ולגרוע ספרים ממנה לפי שיקול דעתם הבלעדי ,או להחליפה מעת לעת.

.4.7.3

לבחור את הספר/ים הרצוי/ים מתוך רשימת הספרים ולעבור לעמוד הרכישה.

.4.7.4

לסמן "מימוש קופון" ההטבה ולהזין את קוד ההטבה שקיבל כאמור בסעיף  4.2לעיל  .שים לב – יש
לוודא כי לאחר הזנת קוד ההטבה ,מחיר הספר השתנה ל.₪ 0 -

.4.7.5

לאחר השלמת שלבים אלו הספר ירד לספריה שבמכשיר.

.4.7.6

להוריד את אפליקציית "עברית" בחנות האפליקציות והיכנס עם אותו שם משתמש וסיסמא שנרשמת
איתו לאתר עברית.

.4.8

מובהר כי לא ניתן לקבל ספרים נוספים מעבר לרשימת הספרים ,ולא ניתן לקבל הטבה או ספר חלופי או כל
שווה ערך .אין אפשרות זיכוי ו/או החזר ו/או החזרה ו/או שינוי ו/או המרה בגין ההטבה .למען הסר ספק מובהר
כי ההטבה אינה כוללת אפליקציות ו/או ספרי ילדים ,אלא את ספרי הקריאה הכלולים ברשימת הספרים בלבד.

.4.9

מובהר כי מימוש ההטבה תקף ביחס למכשירי אנדרואיד ולא ביחס למכשירים המבוססים על מערכת ההפעלה
.iOS

 .4.10ההטבה הינה אישית לזוכה בלבד ,ואינה ניתנת לשעבוד ,לשינוי ,להחלפה או להמרה (בין המרה מלאה ובין
המרה חלקית) ,לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.
 .4.11מעניקי ההטבה לא ישאו באחריות לכל ביטול ו/או דחייה ו/או שינוי בהטבה ו/או נזקים שיגרמו למשתתף (בין
אם ישירים ובין אם עקיפים) בקשר להטבה ולא תישמע כנגד מעניקי ההטבה ו/או מי מטעמם כל טענה ו/או
דרישה בקשר לכך.
.5

הגבלת אחריות
.5.1

.6

מעניקי ההטבה אינם נותנים מצג כלשהו במפורש או במשתמע בנוגע לטיבה או לאיכותה של ההטבה (או כל
חלק ממנה) ,למידת התאמתה של ההטבה לזוכה (או כל חלק ממנו) ,או לכשל טכני או אחר במכשיר המשתמש
ו/או במחשב המשתמש ו/או באתר אשר ימנע הורדת ספר/ים למכשיר המשתמש ו/או את סנכרון המכשיר עם
האתר ו/או את הורדת האפליקציה למכשיר המשתמש ,ולא ישאו בכל אחריות בקשר עם האמור ,והמשתתף
מוותר בזאת על כל טענה או דרישה כלפי מעניקי ההטבה ו/או מי מטעמן בקשר לאמור.

כללי
.6.1
.6.2

סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפעילות ו/או לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט
המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.
לבירורים ושאלות בקשר לפרטי ההטבה ניתן לפנות אל שירות הלקוחות של עברית ,בכתובתservice@e- :
.vrit.co.il
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.6.3

כל התנהגות של מעניקי ההטבה לטובת משתתף בניגוד לאמור בתקנון ,הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא
תשמש או תיחשב כויתור שלהם על האמור בתקנון זה.

.6.4

מעניקי ההטבה שומרים לעצמם את הזכות לשנות את תנאי תקנון זה ללא מתן הודעה מראש .השינוי כאמור
יכנס לתוקף באופן מידי מרגע פרסומו .באחריות המשתתפים להתעדכן בשינויים שחלו ,אם חלו ,בתקנון זה.
השתתפות במבצע ,מהווה הסכמת כל משתתף להוראות תקנון זה ולתנאיו המעודכנים והמתוקנים ,כפי שיהיו
בכל עת.

מעודכן ליום 1.9.2019

