
 

 Galaxy Zלסדרת תיקון מסך מוזל הטבת מבצע תקנון 

אשר מקיימת  החדשה Galaxy Z לסדרתמוזל הטבת תיקון מסך התנאים המפורטים בתקנון זה יחולו על מבצע 
דינמיקה רשת חנויות תקשורת "( באמצעות חברת החברה)להלן: " 158797415חברת סמסונג ישראל בע"מ, ח.פ 

 ."(דינמיקה"להלן: ) 158949485ח.פ  ,בע"מ

 בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
 
 המבצעתקופת  .1

 .("תקופת המבצע)להלן: " 91.51.45 ביום ותסתיים 58.9.45ביום תחל  המבצעתקופת  .5.5
ו/או כל  המבצעשומרת לעצמה את הזכות להאריך ו/או להפסיק ו/או לקצר את תקופת יובהר, כי החברה  .5.4

  פעילות אחרת הקשורה בה בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך במתן נימוק.
 תנאי ההשתתפות .2

להלן ) ההטבהלקבלת  יהא זכאי המבצערק אדם אשר מילא אחר כל התנאים הבאים, במהלך תקופת 
 :("משתתף" -" ותנאי ההשתתפות"בהתאמה: 

 .אדם פרטי, תושב ו/או אזרח ישראל ו/או אדם שהינו בעל היתר שהייה חוקית בישראל; 5.5
  .דינמיקהבמערכותיה הממוחשבות של .קיים את התנאים המפורטים בתקנון במלואם, ונקלט  4.5

 
 האופן קבלת ההטב .9

 בין  Galaxy Z Fold3 5G-ו Galaxy Z Flip3 5G -את מכשירי סדרת ה דינמיקהבאתר  לקוח אשר רכש .9.5
 להלן:יהיה זכאי להטבה כמפורט ( המכשירים" או "מכשיר"להלן יחד: ) 58.9.45-91.51.45התאריכים 

יהיה זכאי להטבה של תיקון שבר בתצוגה הפנימית  המשתתף-  Galaxy Z Flip3 5G ברכישת מכשיר .9.5.5
 ועשוי להשתנות במהלך תקופת ההטבה.  ₪ 5,999שווי התיקון המשוער ללא הטבה , ₪ 599 של בעלות

יהיה זכאי להטבה של תיקון שבר בתצוגה הפנימית  המשתתף - Galaxy Z Fold3 5Gברכישת מכשיר  .9.5.4
להלן ) ועשוי להשתנות בתקופת ההטבה ₪ 4,899שווי התיקון המשוער ללא הטבה , ₪ 999 של בעלות

 (."ההטבהביחד: "
את  (ראשונית הפעיל הפעלה)יוכל לממש את ההטבה עד למועד של שנה מהתאריך בו איקטב  משתתףכל  .9.4

 .("תקופת מימוש ההטבה" להלן:)המכשיר ובלבד שמועד האיקטוב לא יעלה על חודשיים ממועד הרכישה 
שניתנה  זכאי, במהלך תקופת מימוש ההטבה, בגין כל מכשיר, למימוש חד פעמי של ההטבה משתתףכל  .9.9

  .עבור תיקון שבר בתצוגה פנימית תקפה ההטבה לו.
לאחר מכן, כי  תהיה רשאית לגבות תשלום מלא בעד התיקון היה ויתברר, טרם תיקון המוצר או דינמיקה .9.8

חבלה במוצר,  לצרכן לרבות, נעשה שימוש במוצר שלא על פי הוראות היצרן המופיעות בתעודת האחריות
סדקים ושריטות, שימוש  , ובגדר כך, שבר פנימי או חיצוני,המשתתףלנית של עקב התנהגות מכוונת או רש

 בחלפים ו/או אביזרים לא מקוריים.
 כי התשלום עבור מימוש ההטבה יהיה במעמד מימושה ולא בעת רכישת המכשיר. ,ובהר בזהי .9.1
 בהצגת הוכחת קניה. מחנויות רשת דינמיקהאפשרי באחת  ההטבהמימוש  .9.5
 אין ניתנות להחלפה, להחזרה או לזיכוי. ההטבה .9.7

 
 אחריות .4

 עם אחריות יצרן כדין. למשתתףיסופקו  (ככל שרלוונטי) וההטבההמכשירים  .8.5
לא תהא אחראית לנזקים  דינמיקהזה.  בתקנוןכמפורט המכשירים מוגבלת לתיקון  דינמיקהאחריות  .8.4

ו/או להפסדים ישירים ו/או עקיפים אשר יגרמו לקונה ו/או לצד ג' ו/או לרכוש כתוצאה מליקוי ו/או 
 דינמיקהקלקול ו/או אי התאמה ו/או השבתתם של המוצרים ו/או חלק מהם, מכל סיבה שהיא. כמו כן, 

לנזק ו/או הפסד ישיר ו/או עקיף ו/או לא תהיה אחראית לנזק ו/או להפסד מכל מין וסוג שהוא, לרבות 
תוצאתי אשר יגרמו לקונה ו/או לצד ג' ו/או לרכוש לרבות לחומרה ו/או לתוכנה, כתוצאה מהתקנה ו/או 

 חיבור המוצרים לרכוש כאמור.
אינה אחראית ולא תהא אחראית באופן כלשהו לביצוע תקין של רשת הטלפונים הארצית ו/או  דינמיקה .8.9

שבים, על כל מרכיביה, ולא תישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן התקשורת ו/או המח
איזה מהשירותים האמורים ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או 

 בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. למשתתףעקיפות, אשר ייגרמו 
)בין  למשתתף שיגרמו נזקים/או ו בהטבה שינוי/או ו דחייה/או ו ביטול לכל באחריות תישא לא דינמיקה .8.8

/או וו/או מי מטעמה כל טענה דינמיקה  יפים( בקשר להטבה ולא תישמע כנגדאם ישירים ובין אם עק
 .לכך בקשר דרישה



 

, אובדן הכנסה, (ישיר או עקיף)בגין כל נזק  עובדיה ומנהליה, דינמיקה,מתחייב לשפות את  המשתתף .8.1
, לרבות שכר טרחת עו"ד המשתתףתנאי תקנון זה ע"י  עקב הפרת או הוצאות שייגרמו לה פסד, תשלוםה

 והוצאות משפט.
 

 כללי .1
תקנון זה מסדיר את תנאי המבצע בפעילות והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות  .1.5

 ון זה.במבצע, מהוה הסכמה מלאה לכל האמור בתקנ משתתףהצדדים ועצם השתתפות כל 
לנכונותם ו/או לעצם  יהוו ראיה מכרעתה המתקבלים במערכת המחשב של דינמיקהכי רישומי  ,מובהר .1.4

נכונות ו/או חוסר בפרטים ו/או  ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי המשתתפיםידי -שליחתם על
 דיוק הפרטים שנקלטו במערכת כאמור.

לצלם,  להוראות כל דין חל, אין להשתמש, להעתיק, לשכפל,למעט אם קבוע אחרת בתקנון זה ובכפוף  .1.9
ומבלי לגרוע: תמונה, סרטון, עיצוב, טקסט,  לרבות) דינמיקהלהפיץ, לפרסם איזה חלק מהזכויות של 

 דינמיקהללא הסכמת  (צליל, קוד מקור, קוד יעד, תוכנה מידע, קובץ, תוכן, שם מסחרי, סימן מסחר, לוגו,
 ומראש. בכתב

ו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או המבקש להשתתף כי קרא את התקנון והוא בהשתתפות .1.8
 מקבל עליו את הוראותיו.

וייעשה בו שימוש  דינמיקההמידע האישי אשר נמסר על ידי המשתתף בעת רישומו למבצע, יישמר על ידי  .1.1
 .דינמיקהלתנאי מדיניות הפרטיות של בהתאם 

ו/או מי מטעמה ו/או ברשותה, לרבות צד ג', יהיו רשאים לאסוף, לשמור, להשתמש ו/או  דינמיקהבנוסף,  .1.5
"( לצד ג' אחר לצורך רישום ו/או השתתפות במבצע שימוש במידעלמסור מידע לגבי המשתתף )להלן: "

 ו/או לאספקת השירות על ידי מי מהם וכי כל שימוש במידע על ידי מי מאלה תהא כפופה להוראות תקנונם
ולכללים שייקבעו על ידם מעת לעת, אשר יחולו לגבי כל עניין בקשר עם קבלת ההטבה לרבות בקשר עם 

 שימוש במידע.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, בכתב או בעל פה מכל סוג ומין,  .1.7

 ם הם לנוחות בלבד.תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השוני
הדין החל על תקנון זה ועל המבצע הנו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט בקשר עם הסכם זה ו/או  .1.4

 יפו.-קנית לבית המשפט המוסמך בתל אביבבקשר עם הפעילות מו
 .https://www.dynamica.co.il* 5515 דינמיקהלבירורים ושאלות בקשר למבצע ניתן לפנות אל  .1.9

על פי תנאי שימוש ו/או תקנונים אחרים  דינמיקהאין בתקנון זה כדי לגרוע מאילו זכויותיה של  .1.51
 המפורסמים על ידה.

 

 
 

https://d3m9l0v76dty0.cloudfront.net/system/photos/612778/original/260c3fdc2bca7880d1e989b95ce0cd8c.pdf?1631194184
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