
 )"מוקד אמון"(( בע"מ 1891הנערך ע"י חברת מוקד אמון סביון )מבצע  תקנון
  

בלשון זכר הנו לצורכי נוחיות בלבד, והתקנון מתייחס גם לנקבה. השימוש הינו השימוש בתקנון זה  1

כותרות הסעיפים הן לצרכי נוחיות בלבד, ולא  בלשון יחיד מתייחסת לרבים וכן ההיפך, לפי העניין.

התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה -בכל מקרה של סתירה או אי שנותו של תקנון זה.ישמשו לפר

 תגברנה הוראות תקנון זה. - בדבר המבצע  לפרסומים אחרים כלשהם

 המבצע 2

 כהגדרתם להלן.   חדשיםתחל מוקד אמון במבצע המיועד ללקוחות  71.70.20ביום  1.2

 להלן. 4כהגדרתו בסעיף  אמון פלוס"" :שם המבצע 1.1

 מבצע יפורסם בערוצי המדיה השונים באזורי הכיסוי.ה 1.1

 הגדרות 3

כל אדם פרטי ו/או בית עסק אשר אינו מחובר למוקד אמון במהלך תקופת  – "חדשיםלקוחות " 1.2

 המבצע ואשר לא היה מחובר למוקד אמון בחודשיים שקדמו למועד תחילת המבצע.

קווית רכת מיגון מורכבת ממעולחודש  ₪ 201חבילת המבצע בעלות של – "חבילת המבצע" 1.1

 -ושירותים נלווים כמפורט להלן 

 – "הציוד"

      רכזת ממוחשבת 

  אמפר 5סוללה  

 ורד טאץ' יוקרתי קיב 

 ופר פנימיצ       

 צופר חיצוני 

                  מגנט כניסה 

  1                   גלאי נפח 

   מתאם רשת 

 משדר אלחוטי 

  מגה פיקסל 2.1מצלמת אבטחה אלחוטית/קווית 

 –רות השי

 שירותי מוקד וסיור* 

 שירות מוקד צופה 

 יינתן שירות הודעות בלבד במקום שירותי הסיור. שאינם אזורי הכיסוי של החברה *באזורים 

    . ובהתאם לתנאי החברה אחריות מלאה לשנה הראשונה בלבד תכולל החבילה - "תקופת אחריות"  1.1

 ולתעריפי החברה. האחריות הראשונה תטופלנה בהתאם לנהליתקלות שירות מעבר לשנת 

 .71.70.20 -""מועד תחילת המבצע  1.4
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 , יהוד.54העצמאות  , דרך527127592,  ח.פ (  בע"מ2192מוקד אמון סביון ) - "מוקד אמון"  1.5

  הערות:   1.0

קד למנויים וכן על נספח מותנית בחתימה על הסכם למתן שירותי מו ,כאמור לעיל ,החבילה  3.6.1

 חודשי שירות. -10ל  התחייבות

  .חירים כוללים מע"מהמ 3.6.2

  צמודי מדדהסרת ספק יובהר כי המחירים הינם למען  3.3.6

 תקופת המבצע 4

 מוקד אמון .""אמון פלוסתחת השם  71.71.20ועד לתאריך   71.70.20המבצע ייערך החל מתאריך  4.2

על אף  .הבלעדי האת הזכות להאריך או לקצר את התקופה האמורה, לפי שיקול דעת ת לעצמהשומר

 תקיים את המבצע עד גמר המלאי שברשותה.האמור, מוקד אמון 

 הזכאים להשתתף מבצע וה 5

 חדשים בלבד כהגדרתם לעיל.המבצע הינו ללקוחות           

 תנאי מימוש ההטבה 6

טופס התחייבות  +מימוש ההטבה מותנה בחתימת הלקוח על גבי הסכם למתן שירותי מוקד למנויים  0.2

 יור בנוסח המופיע במשרדי החברה.וסחודשים של שירותי מוקד  10 -ל

 בעסקת "אייפד". ,באמצעות כרטיס אשראי בלבדיהא התשלום בעבור חבילת המבצע  0.1

התקנת הציוד תעשה על פי שיקולי נציג מוקד אמון בלבד לרבות מיקומי האביזרים ובכפוף לקיום  0.1

 מטרים. 25ק מ מרחק האביזרים מהרכזת לא ירח. תשתיות חשמל, תשתיות מנ"מ נקודות רשת וכדומה

יובהר, כי ההתקנה אינה כוללת תשתיות חשמל, נקודות טלפון וצנרת אשר הינם באחריות הלקוח 

 בלבד.

 ו/או עמלות )בונוסים( הניתנות במסגרת פעילותה השוטפת של החברה. אין כפל מבצעים ו/או הטבות 0.4

 אופן מימוש המבצע 7

באחת חלקת המכירות של מוקד אמון יצור קשר עם מ יהיה מעוניין במימוש המבצע,לקוח אשר  0.2

 –מהדרכים הבאות 

 * למחלקת המכירות בציון שם המבצע.1447בטלפון  0.2.2

 מילוי דף הנחיתה הרלבנטי. 0.2.1

עם קבלת הפרטים אצל מוקד אמון, יתאם יועץ המיגון של החברה פגישה עם הלקוח הפוטנציאלי  0.1

   לטובת בדיקת התאמת המבצע לצרכי הלקוח ולאופי האתר.
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 לאימ 9

 כאמור לעיל.קוויות, מערכות מיגון  57 מלאי הטבות מינימאלי למבצע: 9.2

 כללי 8

 החזר כלשהו בגין המבצע. אולא יינתן כל זיכוי  1.2

כלפי הלקוחות לאיכות המוצרים. המוצרים הינם באחריות הבלעדית של מוקד אמון אינה אחראית  1.1

 היצרנים.  

   ביהוד. 54העצמאות ברח'  מוקד אמוןחברת  יתקנון המבצע ימצא במשרד 1.1

 ומבטל מוקד אמוןשל  הומחויבות ה, ממצה את אחריותהמבצעממצה את כל פרטי  הז מבצעתקנון  1.4

 מוקד אמון.של  האו עובדי הבדרך אחרת, לרבות ע"י נציגימצג או הבטחה שניתנו או שינתנו  כל

ו שאינם , תכנים נוספים הקשורים ו/אהלהציג באתר האינטרנט, לפי שיקול דעת תרשאי מוקד אמון 1.5

 כאמור. קשורים במבצע

, ההטבותשלא למסור את  תהיה רשאימוקד אמון תבנוסף לאמור בתקנון זה ו/או בהוראות החוק,  1.0

או בניגוד לאמור  בתקנון זה, \שלא כדין ו/או באופן שאינו הוגן ו קבלת ההטבה נעשתהבאם יתברר כי 

 הבלעדי. הל לפי שקול דעתוהכ

 

 

 


