יום שלישי  25פברואר 2020

ט.ל.ח

בס"ד
לקוחות יקרים,
הנדון :תקנון ”"Peri Centro

במסגרת מבצע ” ”Peri Centroחברת אלדד פרי נדל"ן בע"מ (להלן" :החברה") ,תמכור דירת מגורים בפרויקט
בכפוף לתנאים המפורטים להלן( :להלן" :המבצע"):
"תקופת המבצע" המבצע יחל מיום  23.02.2020ויסתיים בתוך  30ימים ,קרי עד ליום ( 23.03.2020להלן" :תקופת
המבצע") .עורכת המבצע רשאית לשנות את מועד סיום המבצע ,לרבות להאריך ,לקצר או לקטוע את תקופת המבצע,
ללא הודעה מראש ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי .כל המעוניין להשתתף במבצע להתעדכן באתר החברה ,מעת לעת.
"משתתף  /משתתפי המבצע" רוכש  /רוכשים דירת מגורים בפרויקט ” "Peri Centroבשכונת הפלמ"ח בעיר
רמלה.
"הטבות"
בתקופת המבצע כל רוכש יהיה זכאי לאחת מבין ההטבות הבאות :
שדרוג המטבח מעבר לסטנדרט המופיע במפרט המצ"ב –ההטבה כוללת הגדלת  5מ' נוספים ללא עלות
.1.1
ועד לשווי של עד  .₪ 15,000ההטבה תינתן לרוכשים שיזמינו מטבח אצל הספק/ים של הפרויקט ובהתאם
ללוחות הזמנים של הפרויקט.
חבילת מוצרי חשמל למטבח בשווי של עד  ₪ 15,000הכוללת את המוצרים הבאים לבחירת הרוכש :
.1.2
מקרר
תנור
כיריים
מדיח כלים
מקרר
מיקרוגל

*חבילת המוצרים תסופק מספק מוגדר אתו תתקשר החברה ומתוך מגוון מותגים אשר יהיו בהסדר עמו,
עפ"י שיקול דעתה של החברה .הטבת מוצרי חשמל ניתן לממש על פי תנאי ספק המוצרים הרלוונטי.
"טרייד אין"
 .1.3קבלת ייעוץ מימוני פרטני בשווי של עד  ₪ 5,000מגורם בנקאי ו/או יועץ משכנתאות לבחינת פתרונות
מימון לצורך רכישת דירה בפרויקט.
 .1.4סיוע מטעם החברה לרוכשים בפרויקט ,באמצעותה ו/או מי מטעמה ,במכירת דירה קיימת שבבעלות
רוכשים אשר ירכשו דירה בפרויקט במסגרת ימי המבצע בלבד.
* החברה מלווה את הליך מכירת הנכס הקיים ומהווה גורם מתווך בלבד באמצעות מומחים /מתווכים
מטעמה .מובהר כי ,הנכס אינו יעבור לבעלותה של החברה ,אלא לצד ג' אשר ירכוש את הנכס ,בכפוף
להוראות החוק ובהתאם לפרשנותו.
שונות
תקנון זה מסדיר את תנאי השתתפות במבצע וממצה את זכויות וחובות הצדדים ,ועצם השתתפות במבצע מהווה
הסכמה מלאה לאמור בו.
לא ניתן לקבל פיצוי ו/או זיכוי בגין ההטבה ו/או בגין אי מימושה ולא ניתן להחליפה בהטבה אחרת.
משתתף אשר לא מימש הטבה בהתאם להוראות תקנון זה ,תתבטל ותפקע זכאותו.
ההטבה הינה אישית לרוכש ואינה ניתנת להעברה.
מובהר כי ,המבצע כולל רק את ההטבה המוענקת וכל יתר ההוצאות שיוציא הרוכש במסגרת מימוש ההטבה ,תהיינה
באחריות ועל חשבון הרוכש בלבד.
החברה תהא רשאית לשנות את תנאי המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי ו/או להחליט על תשלום  /הנחה
בשווי ההטבה ולבטלה ,בכפוף למתן הודעה באתר האינטרנט של החברה.

בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם המבצע ו/או כלליו ו/או תנאיו ו/או הוראות תקנון זה ,תכריע החברה בעניין
והכרעתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
היה ותמצא אי התאמה ו/או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר ,מכל מין וסוג ביחס למבצע ,תהיינה
הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.
תקנון זה יוצג באתר החברה ואצל היועץ המשפטי של החברה במהלך תקופת המבצע.
בתקנון זה השימוש בלשון זכר ויחיד הינו לצורכי נוחות בלבד והינו מתייחס גם לנקבה ו/או רבים.

