
 קנה את הטלוויזיה הזו, וקבל מנוי בסלקום TV ל- 3 חודשים מתנה* !
 מתנה: מנוי לאפליקציית סלקום TV ל – 3 חודשים

 
http://www.hye.co.il/page/buy-get-2019 :לקבלת ההטבה - באחריותך למלא את פרטיך בקישור הבא *  

  פרטיך יועברו לחברת סלקום, שתשלח לך הודעת מסרון לנייד עם שם משתמש וסיסמא.
TV עם קבלת המסרון ניתן לממש מיד את ההטבה ע"י הזנת שם המשתמש והסיסמא באפליקציית סלקום 

 בטלוויזיה.
 * המבצע תקף באספקה ישירות לבית הלקוח בלבד.

 * מימוש הטבת סלקום תהיה כפוף לאמור להלן ובתוקף מיום קבלת המסרון מסלקום ובו שם משתמש וסיסמא ועד
 לשלושה חודשים מיום זה.

 * המכירה ללקוחות פרטיים בלבד.
 * אין אפשרות זיכוי, החזר, שינוי או החלפה בגין ההטבה.

 * ההטבה איננה חלה עבור מנויי סלקום עכשוויים
 * מימוש ההטבה יהיה רק על שמך ואינה ניתנת להעברה.

 * קבוצת ח.י. שומרת לעצמה את הזכות לשלול ממשתתף את ההטבה במידה ויימצא כי אותו משתתף נהג
 במרמה ו/או חוסר הגינות ו/או בניגוד לדרך שנקבעה בתקנון.

 * המבצע בתוקף עד תאריך 30/4/19 או עד גמר המלאי, לפי המוקדם מביניהם. קבוצת ח.י רשאית להפסיק את
 המבצע בכל זמן ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש וזאת מבלי לפגוע או לגרוע מזכויות או

 התחייבויות שנוצרו קודם לשינוי.
 * ניתן לממש את ההטבה רק במועדים הקבועים לעיל.
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  קנה טלוויזיית LG OLED TV עם הטכנולוגיה הטובה בעולם, וקבל חבילת VIP הכוללת:
 ארוחה מפנקת בשווי 600 ₪ לבחירה מתוך מגוון מסעדות שף מובילות, ובנוסף - מנוי בסלקום TV ל- 3

 חודשים מתנה* !
  

 בשדרוגים כברירת מחדל – ללא תוספת תשלום:
 ·         שובר בשווי 600 ₪ למסעדת שף!

 ·         סלקום TV ל- 3 חודשים מתנה
  

 בתחתית המפרט הטכני של האולד בלבד:
 שובר בשווי 600 ₪ לארוחה במסעדת שף לבחירה:

 * מתנה: שובר מתנה למסעדת שף דרך חברת BUYME, סוג השובר הוא BUY ME SHEF בשווי 600 ₪. אופן
 קבלת השובר הוא ע"י הודעת מסרון.

 * ההטבה תתקבל במסרון לאחר מסירת הטלוויזיה.
 * המכירה ללקוחות פרטיים בלבד.

 * אין אפשרות זיכוי, החזר, שינוי או החלפה בגין ההטבה.
 * במקרה של ביטול והחזרת המסך תוחזר הטבת השובר. במידה והשובר מומש במלואו או בחלקו, יקוזז סך של

 600 ₪ מהזיכוי על המסך.
 * קבוצת ח.י. שומרת לעצמה את הזכות לשלול ממשתתף את ההטבה במידה ויימצא כי אותו משתתף נהג

 במרמה ו/או חוסר הגינות ו/או בניגוד לדרך שנקבעה בתקנון.
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 * המבצע בתוקף עד תאריך 30/4/19 או עד גמר המלאי, לפי המוקדם מביניהם. קבוצת ח.י רשאית להפסיק את
 המבצע בכל זמן ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש וזאת מבלי לפגוע או לגרוע מזכויות או

 התחייבויות שנוצרו קודם לשינוי.
 * ניתן לממש את ההטבה רק במועדים הקבועים לעיל.
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 מנוי לאפליקציית סלקום TV ל-3 חודשים במתנה:
http://www.hye.co.il/page/buy-get-2019 :לקבלת ההטבה - באחריותך למלא את פרטיך בקישור הבא *  

  פרטיך יועברו לחברת סלקום, שתשלח לך הודעת מסרון לנייד עם שם משתמש וסיסמא.
TV עם קבלת המסרון ניתן לממש מיד את ההטבה ע"י הזנת שם המשתמש והסיסמא באפליקציית סלקום 

 בטלוויזיה.
 * המבצע תקף באספקה מקבוצת ח.י. ישירות לבית הלקוח בלבד.

 * מימוש הטבת סלקום תהיה כפוף לאמור להלן ובתוקף מיום קבלת המסרון מסלקום ובו שם משתמש וסיסמא ועד
 לשלושה חודשים מיום זה.

 * המכירה ללקוחות פרטיים בלבד.
 * אין אפשרות זיכוי, החזר, שינוי או החלפה בגין ההטבה.
 * מימוש ההטבה יהיה רק על שמך ואינה ניתנת להעברה.

 * קבוצת ח.י. שומרת לעצמה את הזכות לשלול ממשתתף את ההטבה במידה ויימצא כי אותו משתתף נהג
 במרמה ו/או חוסר הגינות ו/או בניגוד לדרך שנקבעה בתקנון.

 * המבצע בתוקף עד תאריך 30/4/19 או עד גמר המלאי, לפי המוקדם מביניהם. קבוצת ח.י רשאית להפסיק את
 המבצע בכל זמן ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש וזאת מבלי לפגוע או לגרוע מזכויות או

 התחייבויות שנוצרו קודם לשינוי.
 * ניתן לממש את ההטבה רק במועדים הקבועים לעיל.
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