
 Amazon.com רתאב Mastercard Day תבטה ןונקת

 :הבטה

 םתרדגהכ( םירישכ םירצומ לש השיכרה ריחממ החנה 10% לש הבטהל םיאכז דראקרטסאמ סיטרכ יקיזחמ
 השיכרה םוכס לע ססבתהב ,תורחא תולמע וא הנתמ תוזירא יבויח ,תובוח ,םיסימ ,לופיטו חולשמ ימד ינפל ,)ןלהל
 .)"העצהה" ןלהל( הז ןונקת ךשמהב עיפומה ,ןזוהש עצבמה דוקו ילמינימה

 .תוילטיגיד תודרוה וא/ו הנתמ יסיטרכ טעמל-Amazon.com ב םינימזה םירצומ םשוריפ םירישכ םירצומ

  .םינופוק לש תלבגומ תומכ הנשי

URL: https://www.amazon.com/b?node=23655497011 

 :ףקות

 .2022 רבמטפס שדוח דע ראוני שדוחמ )23:59 העש דעו 10:00-מ לחה( שדוחל לכל 10-ב ףקת

 ןועש 23:59 העשב שדוחב 10-ב גופי עצבמה ףקות .לארשי ןועש רקובב 10 העשב שדוחב 10-ב לחי עצבמה
  .םהינבמ םדקומה ,עצבמה ינופוק ומייתסה רשאכ וא ,לארשי

 

 :עצבמ דוק

 עצבלו הפוקה בלשב MASTERCARDAY עצבמה דוק תא ןיזהל ,םירישכה םירצומה תא רוחבל שי ,העצהה שומימל
 גתומה תא םיאשונה יארשא יסיטרכ םשוריפ "םירישכ םיסיטרכ" .רישכ סיטרכ תועצמאב םולשתה תא
 .דראקרטסאמ
 

 :םיפסונ םיאנת
 

 דוק תא ןיזהלו םירישכ םירצומ )תחא הנמזהב( שוכרל שי ,10% לש החנהל םיאכז תויהל ידכב .1
 .ב"הרא רלוד 20 היהת תילמיסקמה החנהה .הפוקב  MASTERCARDAYעצבמה

 .לארשי ךותב תחא תבותכל םתוא חולשלו תחא הנמזהב םירצומה תא שוכרל שי הבטהה תא שממל ידכ .2
 םירחא םיעצבמ םע התוא בלשל ןתינ אלו ןוזמאב ןובשח לכל ימעפ דח ןפואב החנה 10%- ל תלבגומ העצהה .3

  .הנמזה התוא לש
 םיסיטרכה יגוסמ קלחב לפטל הלוכי אל ולש םימולשתה תכרעמ םא רישכ סיטרכ תוחדל יאשר רחוסה .4

 .םיאכזה
 וא/ו העצהה תא תונשל תוכזה תא םמצעל םירמוש דראקרטסאמו ןוזמא ,םירשפאמ םייטנוולרה םיקוחהש לככ .5

 .תע לכב תולבגההו םיאנתה תא תונשל
 .תורחא תולמע וא תובוח ,םיסמ ,תונתמ תזירא יבויח ,לופיטו חולשמ ימד לע הלח הניא העצהה .6
 .שדחמ התוא רוכמל ןתינ אלו הרבעהל תנתינ הניא העצהה .7
 .ףקת היהי אל עצבמה ,תולבגההו םיאנתהמ דחא ורפויו הדימב .8
 םלוש רשא םוכסל הווש היהי יפסכה רזחהה ,הז עצבמל םירושקה םינכתה וא םירצומהמ דחא לכ רזחוי םא .9

 םילחה ]םירזחהה תוינידמ[-ל ףופכב ,רצומה רובע

(https://www.amazon.com/hz/contact-us/foresight/hubgateway)  
 .ולוטיב תא ועבקי םילחה תונקתה וא םיקוחהו הדימב הלטב היהת העצהה


