תקנון הטבת  Mastercard Dayבאתר Amazon.com
הטבה:
מחזיקי כרטיס מאסטרקארד זכאים להטבה של  10%הנחה ממחיר הרכישה של מוצרים כשירים )כהגדרתם
להלן( ,לפני דמי משלוח וטיפול ,מיסים ,חובות ,חיובי אריזות מתנה או עמלות אחרות ,בהתבסס על סכום הרכישה
המינימלי וקוד המבצע שהוזן ,המופיע בהמשך תקנון זה )להלן "ההצעה"(.
מוצרים כשירים פירושם מוצרים הזמינים ב Amazon.com-למעט כרטיסי מתנה ו/או הורדות דיגיטליות.
ישנה כמות מוגבלת של קופונים.
https://www.amazon.com/b?node=23655497011 :URL
תוקף:
תקף ב 10-לכל לחודש )החל מ 10:00-ועד שעה  (23:59מחודש ינואר עד חודש ספטמבר .2022
המבצע יחל ב 10-בחודש בשעה  10בבוקר שעון ישראל .תוקף המבצע יפוג ב 10-בחודש בשעה  23:59שעון
ישראל ,או כאשר הסתיימו קופוני המבצע ,המוקדם מבניהם.
קוד מבצע:
למימוש ההצעה ,יש לבחור את המוצרים הכשירים ,להזין את קוד המבצע  MASTERCARDAYבשלב הקופה ולבצע
את התשלום באמצעות כרטיס כשיר" .כרטיסים כשירים" פירושם כרטיסי אשראי הנושאים את המותג
מאסטרקארד.
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בכדי להיות זכאים להנחה של  ,10%יש לרכוש )בהזמנה אחת( מוצרים כשירים ולהזין את קוד
המבצע  MASTERCARDAYבקופה .ההנחה המקסימלית תהיה  20דולר ארה"ב.
כדי לממש את ההטבה יש לרכוש את המוצרים בהזמנה אחת ולשלוח אותם לכתובת אחת בתוך ישראל.
ההצעה מוגבלת ל  10%-הנחה באופן חד פעמי לכל חשבון באמזון ולא ניתן לשלב אותה עם מבצעים אחרים
של אותה הזמנה .
הסוחר רשאי לדחות כרטיס כשיר אם מערכת התשלומים שלו לא יכולה לטפל בחלק מסוגי הכרטיסים
הזכאים.
ככל שהחוקים הרלוונטיים מאפשרים ,אמזון ומאסטרקארד שומרים לעצמם את הזכות לשנות את ההצעה ו/או
לשנות את התנאים וההגבלות בכל עת.
ההצעה אינה חלה על דמי משלוח וטיפול ,חיובי אריזת מתנות ,מסים ,חובות או עמלות אחרות.
ההצעה אינה ניתנת להעברה ולא ניתן למכור אותה מחדש.
במידה ויופרו אחד מהתנאים וההגבלות ,המבצע לא יהיה תקף.
אם יוחזר כל אחד מהמוצרים או התכנים הקשורים למבצע זה ,ההחזר הכספי יהיה שווה לסכום אשר שולם
עבור המוצר ,בכפוף ל]-מדיניות ההחזרים[ החלים

)(https://www.amazon.com/hz/contact-us/foresight/hubgateway
ההצעה תהיה בטלה במידה והחוקים או התקנות החלים יקבעו את ביטולו.

