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 ברכישת סלולר שבמבצעמתנה  JBL מבצע אוזניות תקנון 

 

 מטרה .1

מהמגוון קנייה של מכשיר סלולר מטרתו של תקנון זה היא לקבוע את תנאי המבצע 
בזקסטור וקבלת האינטרנט של באתר כמפורט בנספח לתקנון זה שבמבצע 

 מתנה. JBL FREE TRUE WIRELESSאוזניות 

 

 הגדרות .2

 בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ    -"בזק"  .2.1

 החברה הישראלית לתקשורת בע"מבזק : המבצע" ך"עור .2.2

או עד  2.11....11עד   2.11.....1 -מ :המבצע תקופת  .2.2
 .גמר מלאי ההטבות המוקדם מבניהם

 

 וההטבהמהות המבצע  .3

בזקסטור ממגוון מכשירי הסלולר שבמבצע, בכל הרוכש   .2.1
בשווי  JBL FREE TRUE WIRELESSזכאי לקבלת אוזניות 

 מתנה ₪  911

 קבלת האוזניות תעשה עם קבלת מכשיר הסלולר  .2.2

בזק שומרת לעצמה את הזכות לספק את האוזניות לפי  .2.2
 שיקול דעתה בצבע שחור או לבן 

 

 

 שונות .9

את הזכות לסיים את המבצע לפני תום  הלעצמת שומר בזק  .9.1
אין באמור כדי לגרוע מזכויות הלקוחות   תקופת המבצע.

ממגוון מכשירי הסלולר שבמבצע, כמפורט שכבר רכשו 
 בטרם הוחלט על סיום המבצע.  בנספח,

 בזקבלבד. לקוח המבצע הינה על ההטבת האחריות למימוש  .9.2
מסיבות  ההטבה באחריות כלשהי בגין אי מימוש תישא לא 

 בלקוח.התלויות, במישרין או בעקיפין 

מוצרים הנרכשים טיב הבזק אינה אחראית בשום מקרה ל .9.2
 לאיכות ההטבה.ו/או 

לכל נזק שייגרם למי מן המנויים, או כל  תאחראי האינ בזק .9.9
אדם אחר עקב או כחלק מן ההשתתפות במבצע ו/או מימוש 

 ההטבה.
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 של בזק  העתק מתקנון זה יהיה שמור באתר האינטרנט .9.4

בכל מקרה בו יפר לקוח את הוראות התקנון ו/או במידה  ...9
ויועלו חשדות של שימוש לרעה בזכאות הניתנת, בזק   תהא  
רשאית למנוע את השתתפותו במבצע ולא תהייה ללקוח כל 
טענה ו/או תביעה כנגד בזק בגין מניעת זכאותו על פי מבצע 

 זה.

ד בזק מצ אין בפרסום המבצע כדי להוות המלצה כלשהי .9.4
 הנרכשים או ההטבה.באשר לטיב/איכות השירותים 

  אוזניותנספח מכשירי סלולר שמשתתפים במבצע 

 

מכשיר שמשתתף במבצע אוזניות 
 מתנה 

 iPhone XR 64GB  

iPhone XR 128GB  

 iPhone XS 64GB 

 iPhone XS 256GB   

 iPhone XS Max 256GB  

 Galaxy S10E 128GB  

Galaxy S10 128GB  

Galaxy S10+ 128GB  
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