
 תנאים

 

בקשר   AliExpress.com אלה חלים על כל הנחות והקידומים שהונפקו על ידי "Mastercard Day"קמפיין  תנאי .1

 Alibaba.com Singapore E-commerce Private למבצעים עבור משתמשים חדשים. מקדם המבצע הינו 

Limited,   8חברה הרשומה בסינגפור עם מטה בסינגפור בכתובת Shenton Way,  ' 45-01מס AXA Tower 

 ."עליאקספרסלהלן " (068811)

 

זכאי  AilExpress.com -ליאקספרס אשר שילם עם כרטיס מאסטרקארד וביצע הזמנה או רכישה בעמשתמש  .2

, בתנאי שהסכום הכולל של AliExpress.com -דולר מהסכום הכולל לתשלום העסקה הראשונה ב 5להנחה של 

 .MASTERCARDAY  תתבצע ע"י הזנת קוד קופון. ההנחה לא כולל עלויות משלוח – דולר 50העסקה עולה על 

 השימוש בהנחה כפוף לתנאים נוספים:

ורק  AliExpressעל ידי רוכש  לחודש, 10בכל חודש בתאריך ה פעם אחת בלבד להיות מנוצלתהנחה יכולה זכאות לא( ה

 , לא כולל עלויות משלוח.דולר 50הסכום הכולל לעסקה זו יעלה על , בתנאי שAliExpressאחת בפלטפורמת  עסקהעבור 

 .מלאיהעד גמר ו האפליקציהניתן לממש אותן בהתאם לדוח אשר   (2400) קופוניםמוגבל של מספר  קייםב( 

בבוקר  10שעה החל מה לחודש בכל חודש קלנדרי. 10, בתאריך ה10.12.2022עד  10.8.2022: מ המבצעג( תקופת 

   .23:59ד ישראל( וע)שעון 

מחוץ לתקופת המבצע  במבצעהזכות לשנות תאריכי סיום לקידום המכירות. כל הניסיונות להשתתף המבצע יש למארגן  

  .של המבצע אינם מחייבים יישום

)אתר  aliexpress.com אתררק בישראל תחת  ןזמיאשר  MASTERCARDAY תינתן ע"י הזנת קוד קופוןההנחה ד( 

לעסקאות שבוצעו בכרטיסי מאסטרקארד שהונפקו על ידי בנקים ישראליים עם כתובת תקפה ואפליקציה סלולרית( ו

 הממוקמת בישראל.

 נגישים בכתובתאשר ) AliExpressתנאים והגבלות של קופונים של ל בכל עת כפופהישאר הזכאות למבצע תה( 

https://service.aliexpress.com/page/knowledge?pageId=37&category=1000022028&knowledge=10600

language=en&15167 

רסאות האחרות של תקנון זה, . במקרה של אי התאמה בתוכן שבין גרסאות התקנון באנגלית לבין שאר הג3

 הגרסא האנגלית תגבר.

. כל סכסוכים, טענות או פעולות משפטיות הנובעות מהתנאים וההגבלות הללו או קשורים אליהם, כפופים לחוקי 4

, ללא התחשבות בעקרונות הסתירה שלה, ויש להביא אותם לבית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת סינגפור

 .בסינגפור

עליאקספרס , מהמבצעלהפיק תועלת  לקבל הנחה ו/אוקבוע אם משתמש בכרטיס מאסטרקארד זכאי . על מנת ל5

כרטיסי מאסטרקארד. קביעה כזו על ידי מספור  לגבי תסתמך על פי שיקול דעתה על מידע פנימי משלה

 .תהיה סופית ומחייבתעליאקספרס 

 

https://service.aliexpress.com/page/knowledge?pageId=37&category=1000022028&knowledge=1060015167&language=en
https://service.aliexpress.com/page/knowledge?pageId=37&category=1000022028&knowledge=1060015167&language=en

