תקנון מבצע  FOX HOMEבאולסייל
המבצע נערך על-ידי חברת אולסייל.קום בע"מ ,בעלת אתר המכירות אולסייל באינטרנט בכתובת
( WWW.OLSALE.CO.ILלהלן" :אתר הבית של אולסייל" או "האתר").
השימוש בלשון זכר בתקנון זה נעשה לשם הנוחות בלבד .המבצע מיועד לשני המינים במידה שווה,
וכל מקום בו הפנייה היא בלשון זכר הכוונה היא גם בלשון נקבה.
הסבר כללי
 .1רוכשים ממגוון מוצרי האתר המשתתפים במבצע ,ומקבלים שובר  FOX HOMEבשווי הנקוב
בעמוד המוצר.
 .2המבצע תקף אך ורק למוצרים המשתתפים במבצע ומסומנים בהתאם באתר האינטרנט של
אולסייל (בסימון ברור לצד המוצר).
 .3לצד כל מוצר המשתתף במבצע ,ייכתב שווי השובר.
 .4לאחר רכישת המוצר המשתתף במבצע באתר אולסייל ,ולצורך קבלת השובר ,על הלקוח לבצע
פנייה בנושא "שובר הטבה" מתוך תיק הלקוח שלו באתר אולסייל .בפנייה על הלקוח להזין את
מספר הטלפון הסלולרי שאליו הוא מעוניין לקבל את קוד השובר.
 .5פנייה לקבלת שובר כאמור ,תעשה לאחר קבלת המוצר ולא יאוחר מ 30 -יום מיום קבלת
המוצר.
 .6קוד השובר ישלח באמצעות הודעת  SMSלטלפון הסלולרי שהוזן על ידי הלקוח תוך  14יום
מקליטת הבקשה .לקוח לא יוכל לשנות את מספר הטלפון הסלולרי שהזין לצורך קבלת קוד
שובר.
 .7לאחר שקוד השובר יישלח אל הלקוח ,לא יוכל הלקוח לקבלו בשנית מכל סיבה שהיא.
 .8קבלת השובר כפופה לאישור התקנון על-ידי הלקוח ,והסכמתו לתנאיו.
 .9מימוש השובר בכפוף לתקנון . https://www.dcgift.co.il/foxhomedigitalpraxell
 .10לקוח שרכש מוצר באולסייל וקבל קוד שובר למימוש ולאחר מכן בוטלה רכישתו מכל סיבה
שהיא ,בין ביוזמתו ובין בשל אי תשלום מלא או חלקי עבור המוצר ובין מכל סיבה אחרת ,אינו
רשאי לעשות שימוש בקוד השובר .לקוח שמימש את השובר והזמנתו בוטלה מכל סיבה שהיא,
יחויב על-ידי אולסייל בסכום הנקוב המלא של השובר אותו קיבל .הלקוח מתיר בזאת מראש
לאולסייל ,לחייב את חשבונו בסכום הנקוב המלא של השובר אותו קיבל ,בחברת כרטיסי
האשראי ובכלל.
 .11לאולסייל אין כל אחריות באשר למוצרים ולשירות הניתנים בגין השובר או בקשר אליו בחנויות
שבהן ניתן לממש את השובר.
 .12מוצרים באתר שלצדם לא מצוין שהם משתתפים במבצע או לא נקוב לצידם שווי השובר,
יימכרו בתנאי המכירה הרגילים הנהוגים באתר אולסייל ,וללא כל קשר למבצע.
 .13הלקוח מוזמן/ת להסתייע בצוות שירות הלקוחות של אולסייל ,אשר עומד לרשותו/ה לסיוע
בקבלת השובר או בכל ענין אחר.
 .14ט.ל.ח.
תנאי הרכישה ואמצעי תשלום
כמפורט בהרחבה בתקנון אולסייל באתר הבית של אולסייל .www.olsale.co.il
תחולת הוראות תקנון אולסייל
כל הוראות תקנון אולסייל יחולו על תקנון זה ,למעט בנושאים המפורטים לעיל ובהם הסדר
השונה מן המפורט בתקנון אולסייל.
בכלל זה ובפרט ,הנהלת אולסייל שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקה באם יתברר לה שחלה
תקלה מהותית בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שפגעה בהליך התקין של המכירה.
אולסייל רשאית לפי שיקול דעתה לשנות את פרטי המבצע בכלל ,או ביחס למוצרים מסוימים
בפרט ,וזאת בהודעה מתאימה באתר האינטרנט של החברה.
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