התחדשנו

חגיגת מבצעים לרגל פתיחת חנות פרטנר במלחה

מתנה לרגל הפתיחה

1

מטען נייד לסמארטפון-
במפגש עם נציג
• בעל קיבולת של 2,600mAh

• מצוין לגיבוי ומוסיף עוד יום עבודה לסוללת הסמארטפון

2

סמארטפונים במחירים מיוחדים
2,999

₪ 3,499

3

₪

999

₪ 1,199

16GB

₪

עד  50%הנחה
על תיקוני מסכי סמארטפונים

2,199

₪ 2,499

₪

4

לצלם עם העדשות הטובות בעולם Huawei P9 -

מבצע
השקה

רוכשים את ה Huawei P9-החדש ב ₪ 2,599-ונהנים ממגוון מבצעים:
ערכה לחיים מחוברים הכוללת:

• מגן זכוכית למסך • כיסוי אחורי • מטען לרכב
• אוזניות  On-Earשל  JBLמדגם E40BT

+

סמארטפון P8 Lite
קל במיוחד ועם מסך HD

+

מתנה

שעון חכם Huawei Watch
מותאם למכשירי אנדרואיד ואייפון

או

700

₪

&1,199

1,100

₪

&1,599

מבחר מוצרים – ללא מע"מ

כולל מגוון כיסויים ,מגני מסך ואביזרי טעינה
וגיבוי לסמארטפונים
תוכלו למצוא אותנו בחנות פרטנר
בקומה  3ליד המשביר

מבצע סמארטפונים • המחירים המוצגים הינם למשלמים במזומן או בכרטיס אשראי עד  12תשלומים • מבצע תיקוני מסך • בתוקף עד  • 30.6.16ההנחה הינה חד פעמית • אחריות של 3
חודשים לתיקון שבוצע • המכשירים שיתוקנו במסגרת שירות התיקונים הם מרשימת הדגמים בעלי חומרה זהה לזו הנמכרת ע"י פרטנר • במקרה של תקלה שלא ניתן לתקן במקום ,תינתן
האפשרות להפקיד את המכשיר לתיקון במעבדה המרכזית שני ימי עסקים • משך התיקון עשוי להשתנות בהתאם לזמן ההמתנה בעמדת השירות ובהתאם לסוג התיקון • מבצע אביזרים
ללא מע"מ לדגמים המשתתפים במבצע בלבד • המבצע אינו כולל מקרני קול ,מסכי טלויזיה ,מחשבים ניידים ונייחים ,מצלמות מכל סוג ,קונסולות משחק ,סטרימרים ,טאבלטים ושעונים
• מבצע  • Huawei P9ערכת האביזרים במתנה לא ניתנת להמרה במתנה אחרת או סכום שווה ערך • ערכת האביזרים תינתן במתנה ל 50-הרוכשים הראשונים • מחירי המבצעים המוצגים
ל Huawei P8 Lite -ו Huawei Watch -הינם לרוכשי  Huawei P9בלבד • מטען נייד במתנה לרגל הפתיחה • קבלת המתנה מותנת במפגש מול נציג ,באמצעות קבלת תור במערכת
התורים של החנות • המתנה הינה חד פעמית ללקוח ולא ניתנת להמרה במתנה אחרת או סכום שווה ערך • כללי • המחירים המוצגים בעלון הינם למשלמים במזומן או בכרטיס
אשראי עד  12תשלומים • מינימום יחידות  • 500התמונות להמחשה בלבד • כלל המבצעים המוצגים הינם בתוקף עד  30.6.16או עד גמר המלאי – לפי המוקדם מביניהם • המבצעים
תקפים אך ורק בחנות פרטנר בקניון מלחה בירושלים • אין כפל הנחות ומבצעים • פרטנר רשאית לשנות את תנאי המבצע בכל עת • פרטנר תקשורת בע"מ ח.צ520044314 .

