
מידע בע"מדיסקל תשתיות ומערכות  .1  

SUPERPRICE 

 SUPERPRICEמחשבי  – יום ניסיון 30הטבת תקנון 
 דיסקל תשתיות ומערכות מידע בע"מ .1

 SUPERPrice, הפועלת תחת שם המותג חברה מספרדיסקל תשתיות ומערכות מידע בע"מ  .2
 ויד-מסופקים עלמשווקים, נמכרים וה רכישת מחשבים תהמאפשר ההטב משיק(, "הספק)"
תקופת )"  יום  03לתקופת ניסיון בת  "(  האתר)"  GROOהמוצעים למכירה באמצעות אתר האינטרנט  ו

 ."(ההטבה)" , כפי שיפורט להלן"(הניסיון

, "(השימוש תנאי[ )"לינקההשתתפות במבצע כפופה לכל הוראות תקנון זה ותנאי השימוש שבאתר ] .3
ממצים את כל התנאים וכל אלה יחד    -  אחרת במפורש במסגרת תקנון זהאו משתמע  נאמר  למעט אם  

  .להטבה ותנאיההתקפים ביחס 

רפת התווית עם ההטבה חלה אך ורק לגבי מחשבי הספק המוצעים למכירה באתר, אשר לגביהם מצו .4
  "(.בהטבה הנכללים המחשבים)" "TRY MEצירוף המילים "

תקופת הניסיון. יום תחילת תקופת הניסיון הינו היום בו  במהלךימוש ההטבה יתאפשר אך ורק מ .5
 "(.הרוכשהמחשב הנכלל בהטבה נמסר לרשות הלקוח שרכש אותו במסגרת ההטבה )"

סכום העסקה יושב במלואו , ישיב במהלך תקופת הניסיון את המחשב שרכש לספק במידה והרוכש .6
בהתאם לתנאי תעודת האחריות ומצבו כפי שקיבל אותו הרוכש בל עוד המחשב הושב כלרוכש, 

 .והוראות תנאי השימוש המצורפים למחשב שרכש

 בקרות המקרים הבאים סכום העסקה יושב לרוכש עקב מימוש לעיל,  6מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .7

 

שלא באריזתו אך לאחר שנעשה בו שימוש ידי הרוכש לספק -שב יושב עלבמידה והמח (א)
 ;ש"ח 99יב בתשלום על סך של הרוכש  יחו - המקורית

הרוכש יחויב בתשלום   - הרוכש ללא המטען המקורי שסופק עמו  ידי-במידה והמחשב יושב על (ב)
 ;ש"ח 149על סך של 

ב בתשלום הרוכש יחוי  -  מקורית שסופקה עמווכש ללא סוללה  ידי הר-במידה והמחשב יושב על (ג)
 .ש"ח 249של 

הרוכש יחויב בתשלום של  –המידה והמחשב יושב על ידי הרוכש מותקן עם מערכת הפעלה  (ד)
 שח בגין איפוס המחשב ומחיקת המידע האישי 149

לעיל עומד בפני עצמו ואפשר  )ג(-)א( כי כל תנאי מהתנאים המנויים בסעיפים ,למען הסר ספק יובהר
ש"ח במידה   497עשוי להיות מחויב בסכום של    הרוכשלצורך המחשה,  ולפיכך,    .שכולם יתקיימו יחדיו

לעיל המתירות ניכוי  6)וזאת מבלי לגרוע מהוראות סעיף  כולםושלושת התנאים כאמור התקיימו 
השבת מלוא סכום העסקה, במידה והמחשב הושב שלא במצבו כפי -סכומים גבוהים יותר מכך או אי

 .שקיבל אותו הרוכש הנובע משימוש לא סביר במהלך תקופת הניסיון(

באופן עצמאי תתבצע ב ביטול עסקה בהתאם לתנאי תקנון כמו כן, החזרת מחשב הנכלל בהטבה עק .8
 ידי הרוכש ישירות לספק. -על

במידה ויממש הרוכש את ההטבה בהתאם להוראות תקנון זה, הסכום ששילם בגין רכישת המחשב  .9
יום תוך ביוחזר לו  )בניכוי הסכומים לעיל, בקרות האירועים המזכים בניכוי כאמור( הנכלל בהטבה

  .תקנוןולאחר בדיקה שהמוצר הוחזר לפי  _עסקים שהמחשב הגיע לסניפים של הספק

 12-)רישיון זמני ל Office 365מערכת גם נרכשה  הנכלל בהטבהמחשב רכישת  ויחד עםבמידה  .10
ה, במידה הרוכש לא יהיה זכאי לקבלת כל החזר כספי בגין עלות רכישת, "(המערכת)" חודשים(

 ., וזאת בכפוף ובהתאם להוראות תנאי השימוש בקשר עם ביטול עסקה והחזרותוהרוכש בחר לבטלה

 

********* 


