
   

ללקוחות  בחינם תמונות פולרואיד 10אלבום בגודל תקנון הטבת 
   "פלאפון שלי"

 
 
-51של חברת פלאפון תקשורת בע"מ ח.פ. לקוח שהינו מנוי סלולארי זכאי להטבה  .1

הוריד את אפליקציית "פלאפון שלי" למכשירו ומבצע בה ש"( פלאפון)להלן: " 107657-2
 "( והכל בהתאם לתנאי תקנון זה.השירות"-" והמנוי הזכאי)להלן: " שימוש

 : ההטבה .2
כמפורט  מ במגוון עיצובים”ס 12.5*9תמונות פולרואיד מעוצבות בגודל  10מארז  .2.1

 "(האתר)להלן :" www.wow.co.ilבאתר 
 באתר הדפסה על צד אחד מעוצב, צד שני מודפס כגב של תמונת פולרואיד  .2.2

הוריד את לאת ההטבה על המנוי הזכאי לממש הליך ההרשמה לקבלת ההטבה: בכדי  .3
ההטבה  תוללחוץ על באנר שמפנה לקבללמכשירו, להפעילה אפליקציית "פלאפון שלי" 

, ולאחר הרישום יישלח מייל עם קוד על פי ההנחיותאתרבצע רישום ביש ל .באתר
מנוי אשר . בחירת התמונותסיום לאחר  קוד בתהליך ההזמנההיש להקליד את ההטבה. 

 מההטבה. ליהנותלא יוכל  באפליקציית "פלאפון שלי"מכשירו אינו תומך 
ולקבל  בלבד פעם אחת באתר םלהירש בכפוף ליתר תנאי התקנון, כל מנוי זכאי רשאי .4

  .אחד טבהקוד ה
ועד ליום  0:01בשעה  21/09/2020: מיום הזכאות לקבלת קוד הטבהתקופת  .5

  23:59בשעה  11/10/2020
באתר וביצוע הזמנה באמצעות קוד ההטבה בחירת התמונות תקופת מימוש ההטבה:  .6

 30/10/2020יתאפשר עד ליום 
 (העברת נתונים) בגלישה וביצוע ההזמנה כרוכים בחירת התמונותהכניסה לאתר,  .6.1

 המנוי ברשת פלאפון.על  ם החליםבהתאם לתנאי
 בארץ ובחו"ל)למעט העברת נתונים( פלאפון שלי הוא ללא תשלום ת השימוש באפליקציי .6.2

וניתן בהתאם לתנאיו כפי שיתעדכנו מעת לעת. לצפייה בתנאי השירות היכנס לאתר 
 )להלן: "אתר השירות"( או לחץ כאן http://www.pelephone.co.il השירות בכתובת 

https://pelephone.co.il/r/eE6xsapoPq 
 כללי .7

 .כל מנוי זכאי להטבה אחת בלבד .7.1
לא ניתן להעביר את ההטבה למנוי/ים אחרים ההטבה הינה אישית לכל מנוי ומנוי ו .7.2

 של אותו הלקוח(.שונים לא בין מנויים גם ובכלל זאת )
להשתמש "באפליקציית פלאפון  לא בכל המכשירים הסלולריים ניתןכי למנוי ידוע  .7.3

 להשתמש באפליקציהניתן והלקוח לא יהיה זכאי לכל פיצוי באם לא  שלי"
 באמצעות המכשיר שברשותו וזאת בין אם אותו מכשיר תומך בשירות ובין אם לאו. 

עד סוף , WOWביצע הזמנה והזין את קוד שובר ההטבה באתר מנוי אשר לא  .7.4
נרשם לאתר י לקבלה וזאת גם אם אותו מנוי ההטבה לא יהיה זכאמימוש תקופת 
WOW  במהלך תקופת ההטבה בבחירת התמונותהחל ו. 

" WOW Photos'"נעשים באמצעות חברת  ןושליחת, בחירת התמונותכי למנוי ידוע  .7.5
להלן: לעיל ו)ו/או מי מטעמה  (<510051436>ח.פ.   מ”ר ו. ריזה ובנו בע”חברת אניה ד)

פלאפון לא תישא באחריות כלשהי בכל בקשור במישרין  הבלעדית.ובאחריותה "החברה"( 
 . הןשלומשלוח  תמונותהאו בעקיפין לרבות למימוש ההטבה, הפקה או עיצוב 

פלאפון רשאית לשלול את הזכאות להטבה או מימושה בכל מקרה שקיים חשש  .7.6
 שלי"לשימוש באפליקציית "פלאפון לניצול לרעה או הצטרפות כוזבת לפלאפון או 

 או מימוש ההטבה באופן מסחרי. 
פלאפון רשאית לשנות, לרבות בתקופת ההטבה, את תנאי ההטבה ו/או להפסיק  .7.7

 .אותה לחלוטין

https://pelephone.co.il/r/eE6xsapoPq


מאשר את תנאי תקנון המנוי  בלחיצה על באנר ההטבה באפליקציית "פלאפון שלי"  .7.8
 זה, כפי שיהיו מעת לעת.

 


