
 )"התקנון"(SAMSUNG  טלויזיה חכמה של לרוכשי Partner TVמנוי לאפליקציית הטבת  תקנון

 

אהרון , 514797851אלקטרוניקס ישראל בע"מ, ח.פ. סמסונג ביחס למבצע שעורכות התנאים המפורטים בתקנון זה יחולו 

ראש העין  8מרחוב עמל  ,520044314ח.צ.  ,וחברת פרטנר תקשורת בע"מ "(Samsung)", תקווה, קרית אריהפתח  22ברט 

 טלוויזיותלרוכשים , במסגרתה תוענק ההטבה )כהגדרתה להלן( "(ההטבה מענקי"כונו ופרטנר יחד י Samsung) "(פרטנר)"

  "(.המבצע"(, כמפורט בתקנון זה להלן )להלן: "מכשיריםה)" Samsungשל  "חכמות"

 

  מבוא .1

אשר מצטרף לכל יתר  והינו חוזה לכל דבר ועניין ההטבהלזכאות ולקבלת  םתנאיהתקנון זה מסדיר את  .1.1

 תנאיכלקוח )להלן: " המצטרף לשירותי פרטנרהתנאים ומסמכי ההתקשרות אשר יחולו על משתתף 

 . "(השירותים

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה  .1.2

תגברנה , םידי גורם מוסמך מטעמ-ובין אם על מעניקי ההטבהידי -בין אם על, ו ההטבההמבצע ו/אשהיא בדבר 

 הוראות תקנון זה.

 בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים. .1.1

 החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינן לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות. .1.2

נף המחשבים, האינטרנט מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל בע .1.3
 ., לפי הענייןוהסלולר

 בפעילותאופן ותנאי ההשתתפות  .2

 בפעילותזכאי להשתתף יהא  (3 כהגדרתה בסעיף) המבצעתקופת רק אדם אשר מילא אחר כל התנאים הבאים, במהלך 

 :ועצם השתתפות בפעילות, מהווה הסכמה מלאה של משתתף לכל האמור בתקנון זה "(תנאי ההשתתפות)"

אדם פרטי, תושב ו/או אזרח ישראל ו/או אדם שהינו בעל היתר שהייה חוקית בישראל, אשר גילו עולה על  .2.1
  .בפעילות( שנים במועד השתתפותו 18שמונה עשרה )

 מבצעתקופת ה .3

"(. מבצעתקופת ה)" מבניהםמלאי, המוקדם האו עד גמר , 31/12/2019סתיים ביום יו 10/9/2019ביום חל י המבצע

בכל  המבצעו/או להאריך את תקופת  את הזכות לשנות ו/או להפסיק םלעצמ יםשומר ההטבה מענקילמען הסר ספק, 

לאחר סיומה של מבצע ו/או להטבה ל הקשור עניןלכל  םאחראי יהיולא  ההטבה מענקי .םעת על פי שיקול דעת

  .מבצעה..תקופת

 

 הטבה-ההמבצע ו .4

"(., כשיריםהמהמפורטים מטה )להלן: " המבצע אחד מהמכשיריםירכוש במהלך תקופת רוכש אשר  .4.1

 בישראל Samsung של מורשים ממשווקים

http://www.samline.co.il/משווקים-מורשים 

 "(.המשתתףהיה זכאי לקבל את ההטבה )להלן: "י

"( יקציההאפל' )להלן: "Partner TV'את אפליקציית במכשיר תקין לה לצורך מימוש ההטבה, על המשתתף .4.2
לאחר התקנת האפליקציה, המשתתף יצטרך    המופיעה והזמינה להתקנה בחנות האפליקציות של סמסונג.

להקיש על כפתור "עוד לא לקוח פרטנר" ולהזין את מס' הנייד אליו יקבל לינק ייעודי לטובת רישום וחיבור 
  -בעת הכניסה ללינק הייעודי "הלקוח"(. לשירות כלקוח פרטנר )להלן:

https://www.partner.co.il/w/tv/main#/plan/204847 "חדש -, יש להקיש על "המשך לביצוע הזמנה" >

" Partner tv App smart Samsung< ולהקיש את פרטי הלקוח. יבוצע רישום לתכנית הייעודית "-בפרטנר 
 . "(התכנית)להלן: " סמסונג כמפורט מטה.שהוקמה לטובת 

 : "(ותההטב: "יקראו ביחד ולחוד להלן) ההטבות שתינתנה ללקוח המשתתף במסגרת התכנית הינן כדלקמן .4.3

 "(;  Partner TVהטבת : "להלן) תשלום ללא חודשיים למשך Partner TV -שירות .4.3.1

http://www.samline.co.il/%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D
http://www.samline.co.il/%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D
https://www.partner.co.il/w/tv/main#/plan/204847
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 ₪ 69 של סך על יעמוד, Partner TV - לשירות החודשי התשלום Partner TVהטבת  תקופת בחלוף .4.3.2
 .לחודש ₪ 89 של סך על יעמוד  החודשי התשלום מכן לאחר, חודשים 10 של לתקופה, לחודש

: להלןהחל מיום ההצטרפות לתכנית  תשלום ללא שנה חצי למשך  פרמיום ספורט לחבילת הצטרפות .4.3.3

 5STARS, ONE 4K הערוצים את כוללת פרמיום ספורט חבילת"(. ספורט חבילת הטבת"

,5SPORT 4K ,5LIVE , 5GOLD .ממנה ליהנות מנת ועל אוטומטי באופן מתווספת אינה החבילה 

בעת  Partner tv אפליקציית לממשק כניסה באמצעות להוסיפה יש, זו תכנית תנאי במסגרת
 . ההצטרפות לתכנית

של  סך על יעמוד  פרמיום ספורט חבילת עבור החודשי התשלום הספורט חבילת הטבת תקופת בחלוף .4.3.4
 לחודש. ₪ 29

 המפורטים ,ופרטנר המשתתף בין המלאים ההתקשרות לתנאי בכפוף הינם וההטבות החבילות השירותים כל .4.4
 של הכלליים בתנאים וכן השירות או/ו התכנית ותעריפי תנאי טופס, עסקה פרטי סיכום בטופס היתר בין

 :לעיון בקישור שלהלן, כפי עדכונו מעת לעת ניתניםהPartner TV  שירות

https://www.partner.co.il/globalassets/documents/partnerdoc/reprt1232tv_12.7.17.pdf  

 המפורטים מבין,  שונים יהיצפ אמצעי 5 -ב היותר לכל לשימוש זכאות לכל לקוח מקנה Partner TV שירות .4.5

 או/ו Samsung יצרן של Partner TV באפליקציית התומכים מהדגמים smart tv טלוויזיה מסך: להלן
 כנית זו. ניתן לשכור ממירים במסגרת ת לא טאבלט.כגון טלפון סלולרי ו/או  יםנייד מכשירים

 תותקן בה טלוויזיה בכל HDMI וכניסת לפחות  10MB במהירות אינטרנט תשתית מחייב Partner TV שירות .4.6
 .האפליקציה

ו/או  או כל שווה ערך. אין אפשרות זיכוי ו/או החזר ו/או החזרה תוחלופי הטבות לקבל ניתן לא כי, מובהר .4.7
 . ותשינוי ו/או המרה בגין ההטב

ניתנת לשעבוד, לשינוי, להחלפה או להמרה )בין המרה מלאה ובין  ואינהבלבד,  למשתתףאישית  ןהינ ותההטב .4.8
 המרה חלקית(, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר. 

ו/או נזקים שיגרמו למשתתף ות טול ו/או דחייה ו/או שינוי בהטבבאחריות לכל בי יישאולא  ותההטב מענקי .4.9
כל טענה  םו/או מי מטעמות ההטב מענקיולא תישמע כנגד  ותשירים ובין אם עקיפים( בקשר להטב)בין אם י

 .ו/או דרישה בקשר לכך

 אחריותהגבלת  .5

 

)או כל ות של ההטב ןאו לאיכות ןאו במשתמע בנוגע לטיב במפורשאינם נותנים מצג כלשהו  ותההטב מענקי .5.1
בכל אחריות בקשר עם  יישאו ולא(, נו)או כל חלק ממ למשתתף ותשל ההטב ן(, למידת התאמתמהןחלק 

  ו/או מי מטעמן בקשר לאמור. ותההטב מענקיהאמור, והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה או דרישה כלפי 

 כללי .6

, בתעריפים שינוי יגרור, שיהיה ככל, מ"המע בשיעור שינוי, מ"מע כוללים זה בתקנון המפורטים התעריפים כל .6.1

 .תשלום או תעריף לשינוי ייחשב לא והדבר, דין לכל בכפוף

 חל. לדין ובכפוף פרטנר הוראות פ"ע בלבד בישראל פרטי לשימוש מיועדת,  Partner TV בשירותי הצפייה .6.2

 זאת לאפשר או, אישי באופן מסחריים לצרכים בו הכלולים ובתכנים בשירות שימוש לעשות מוחלט איסור

 או לשדרם, הציבו לרשות להעמידם, פומבית השמעה או הקרנה לצורך בהם להשתמש אין כך ובכלל, לאחר

 .ובכתב מראש, מפרטנר מפורשת הסכמה לכם ניתנה אם אלא והכל, להעתיקם או לשכפלם, אותם להפיץ

 המפורט תנאי או, אחר תשלום כל לשנות או שירות כל של התעריף את לעדכן הזכות את לעצמה שומרת פרטנר .6.3

 לכן קודם שניתן ציוד או שירות עבור תשלום לגבות להתחיל כך ובכלל,  דעתה שיקול לפי, השירותים בתנאי

https://www.partner.co.il/globalassets/documents/partnerdoc/reprt1232tv_12.7.17.pdf
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 ציוד או שירות עבור גביה או תעריפים העלאת של במקרה. לדין בכפוף והכל תעריף לו נקבע שלא או בחינם

 .מראש הודעה כך על תינתן תשלום ללא לכן קודם שניתן

לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפעילות ו/או  .6.4

 אביב יפו.-המוסמכים במחוז תל

לטובת משתתף בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא  ותההטב מענקיכל התנהגות של  .6.5

  .על האמור בתקנון זה הםשל כוויתורתשמש או תיחשב 

את הזכות לשנות את תנאי תקנון זה ללא מתן הודעה מראש. השינוי כאמור  םלעצמ יםשומר ותההטב מענקי .6.6

יכנס לתוקף באופן מידי מרגע פרסומו. באחריות המשתתפים להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתקנון זה. 

, מהווה הסכמת כל משתתף להוראות תקנון זה ולתנאיו המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו במבצעהשתתפות 

 עת.בכל 

או  074-7054054: בטלפון, פרטנר  של הלקוחות שירותניתן לפנות אל  ההטבה לפרטי בקשר ושאלות לבירורים
 .מובייל( 012* )שיחת חינם רק ברשת פרטנר או 054

 "(המכשירים)להלן: " למבצע רלוונטיים דגמים רשימת .7

 :2019 דגמי -

RU7100, RU7300, RU7400, LS03R, Q60, Q70, Q80, Q90, Q900 

 :2018 דגמי -

N5300, NU7090, NU7100, NU7120, NU7300, NU7400, NU7500, NU8000, 

NU8500, Q6FN, Q7FN, Q8CN, Q9FN  

 

 19.09.19מעודכן ליום 

 


