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מחברת מדטון  OTICON Opnמכשיר שמיעה תקנון הנחה ברכישת 

 של בזק חכםהבית פתרונות שמיעה בע"מ והדים ללקוחות שירות ה

 

 :הגדרות .1

 בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהן על פי המשמעות שבצידם:

 

 .HDSהדים  -ו מדטון פתרונות שמיעה בע"מ "מדטון/הדים" / "החברה"

 .בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ "בזק"

אשר נמכר ע"י "החברה"  OTICON Opnמכשיר  "מכשיר שמיעה"

 ועליו חל המבצע.

סוללות לטובת מכשיר השמיעה אשר נמכרות  "סוללות"

 ע"י "החברה" ועליהם חל המבצע.

שירות של בזק המשלב טכנולוגיה לניטור וצפייה  "שירות בית חכם"

הלקוח בו מותקן המוצר לרבות  של הנעשה בבית

מרחוק,  אפשרות לניהול ושליטה על הבית

חיישני תנועה, טמפרטורה, לחות ואור לניטור 

בנעשה בבית בזמן אמת, אזעקה  הבית, צפייה

 .ומערכת שמע דו כיוונית וכיו"ב

במהלך תקופת המבצע שירות  מי שירכוש מבזק "לקוח בזק"

או מי שכבר לקוח  לעילו כהגדרתבית חכם 

 בשירות הבית החכם בתקופת המבצע.

ומעוניין  שירות הבית החכם המנוי על לקוח  "זכאי"

 OTICON Opnלקנות/להחליף למכשיר שמיעה 

 .דרך "החברה"

 3-2כהגדרתה ועל פי תנאיה כמפורט בסעיפים  "ההטבה"

 להלן.

 31.12.2018ועד  28.08.2017 המבצע""תקופת 

 

 :ההטבה .2

או מחליף  OTICON Opnמכשיר שמיעה מהחברה לקוח בזק הרוכש 

 OTICON Opnלמכשיר שמיעה  (תשלום)בתוספת מכשיר שמיעה קיים 
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הנחה על  10%יקבל הנחה בגובה של , לעיל, בתקופת המבצע הכהגדר

, חינם למשך שלוש שנים ,סוללות למכשיר השמיעהכן מכשיר השמיעה ו 

 הכל בהתאם ובכפוף לאמור בתקנון זה.

 

 :תנאי ההטבה .3

לקוח יהיה זכאי ליהנות מההטבה אם עמד בכל התנאים שלהלן 

 במצטבר:

 שירות בית חכם מבזק. מנוי על הלקוח  .3.1

על מכשיר שמיעה  הלקוח הגיע לחברה לקבלת הצעה .3.2

OTICON Opn .או מחליף מכשיר קיים מסוג זה 

 OTICONמכשיר שמיעה הזכאות ניתנת רק בגין רכישת  .3.3

Opn  חישוב גובה ההנחה  .תשלום בתוספת קיים מכשיר החלפתאו

 מכשיר השמיעה. ייעשה במועד רכישת

חשבונית בזק עם שורת  להציג לקוח בזק למימוש ההטבה על  .3.3

  .הדים  - חיוב "בית חכם" בסניפי מדטון

מכשיר השמיעה או הסוללות יינתנו חינם רק ברכישת  .3.3

 החלפתו.

 

 :שונות .3

אינם חברת מדטון פתרונות שמיעה בע"מ והדים עובדי  .3.1

 רשאים להשתתף במבצע.

 אין כפל מבצעים. .3.2

בתיאום )החברה רשאית להודיע על שינויים בתנאי ההטבה  .3.3

להשתתף במבצע, בכל עת, לפי  לרבות תנאי הזכאות(, עם בזק

להתחייבות  ובכפוףשיקול דעתה המלא, בכפוף להוראות הדין 

רכשו כבר החברה לקיים את הוראות המבצע כלפי לקוחות אשר 

  להחלטה על שינוי תנאיו. בתנאי ההטבה עדאת המכשיר 

 ההודעה על שינוי תינתן על ידי פרסום תקנון עדכני באתר החברה.

תוקף ההטבה וביצועה כפופים לכל דין ו/או החלטת רשות  .3.3

 ו/או החלטה שיפוטית.
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הלקוח במבצע תחשב הסכמה שלו לכל תנאי השתתפות  .3.3

 המבצע המפורטים לעיל בתקנון זה.

כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יחול במידה שווה לגבי לשון  .3.4

 נקבה.

 האחריות על המכשיר והסוללות היא של החברה. .3.7

 *2233  :חברת מדטון/הדיםמוקד השירות של  .3.8

 


