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תקנון מבצע תרומה לקהילה-מרץ 2018
רשת אולטימה שמה דגש על עשיה חברתית ותרומה לקהילה .משכך ,פתחה הרשת במבצע " תרומה לקהילה /טרייד
אין" ,על פיו לקוחות שירכשו מערכות ישיבה חדשות ברשת אולטימה ,יקבלו הנחה בגין מערכת הישיבה הישנה
שברשותם אותן תתרום אולטימה לחיילים /נזקקים/עמותות.
פירוט המבצע
לקוחות שירכשו ברשת אולטימה מערכת ישיבה יוכלו לקבל זיכוי כספי כהנחה מיוחדת בהזמנתם החדשה ,בגין מערכת
הישיבה הישנה שתיאסף מביתם לצורך תרומתה לחיילים/נזקקים/עמותות ללא תשלום דמי ההובלה על ידם*.
אולטימה תישא בעלויות תשלום ההובלה מבית הלקוח למקום התרומה ,והכל בהתאם ובכפוף להוראות הכלליות
המפורטות מטה.
תקופת המבצע:
מתאריך  01.03.2018ועד לתאריך  31.03.2018או עד להודעה חדשה.
תנאי וסכום הזיכוי
 לקוח שירכוש מערכת ישיבה בהרכב של  3+2או פינתי או ספה ארוכה המרופדת בעור ויחזיר מערכת ישיבה
מרופדת בעור יזוכה ב .₪ 2,500
 לקוח שירכוש מערכת ישיבה בהרכב של  3+2או פינתי או ספה ארוכה המרופדת בבד ויחזיר מערכת ישיבה
מרופדת בבד יזוכה ב .₪ 1,500
 ללקוח חוזר של אולטימה שרוכש במסגרת המבצע ויחזיר מערכת ישיבה אולטימה יקבל בנוסף סך ₪ 500
על האמור לעיל ,בין אם הוא מחזיר בד או עור.
סייגים והוראות כלליות
א .ניתן לממש רק הטבה אחת בהזמנה ,ללא קשר לגובה העסקה.
ב .אין כפל מבצעים.
ג .הלקוח שמעוניין להשתתף מבצע טרייד אין חייב לעדכן את נציג אולטימה מייד עם הגעתו לסניף שמעוניין
במבצע טרייד אין.
ד .תינתן אך ורק ללקוחות שירכשו החל מתאריך  08/03/2018ורק בהתאם לקיום כל הכללים וההוראות במצטבר.
לא יהיו זיכויים רטרואקטיביים ללקוחות שרכשו לפני !08/03/2018
ה .מחירי ההובלות בהתאם למחירון ההובלות של הרשת.
ו .לא יתקבל זיכוי בגין מערכת ישיבה שבורה ו/או שאינה שלמה ,אשר לא ניתן לערוך בה שימוש.
ז .אולטימה לבדה תישא בתשלום ההובלה של מערכת הישיבה המוחזרת מהלקוח לתרומה ,כלומר הלקוח לא
ישלם עבור ההובלה של איסוף מערכת הישיבה מביתו לתרומה.
ח .לא ייגבה תשלום בגין איסוף מערכת הישיבה הישנה .אולם במידה ויש צורך בהורדת מערכת הישיבה ברגל
מקומה גבוהה (מעל קומה שלישית) ו/או צורך בשימוש במנוף ו/או חבלים ו/או כיוצ"ב ,יישא הלקוח בעלות
ההובלה הנוספת בהתאם למחירון ההובלות התקף בחברה* מצ"ב כנספח א'.
ט .הרשת שומרת לעצמה הזכות לשנות או להפסיק את המבצע בכל עת.
י .תנאי בסיסי ומצטבר לקבלת ההטבה תשלום ופירעון מלוא סכום ההזמנה בעת ביצוע ההזמנה!
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