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 טופס זה נוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך הוא מכוון לנשים ולגברים כאחד.

 IQOSפריטי  לקבלתטופס 

, לרשותי "(המוצר)"מטה  , שפרטיהם בטופס זהIQOSבקשר לקבלת פריטי  עצמי על מקבל אני אשר תנאיםלהלן 

 :והשבתו לחברה מוצרובעניין שימוש ב ,__ )שם נציג(__________, באמצעות "(החברהמפיליפ מוריס בע"מ )"

 , וכי הנני מעשן. בגיראני מצהיר כי אני  .1

 .אני מצהירה כי אינני בהריון ואינני מניקה יש למחוק אם לא רלוונטי( –)לנשים בלבד  .2

 עד מועד ההשבה. שליח מטעם פיליפ מוריס בע"מ שיגיע עד אליילידי אני מתחייב להשיב את המוצר  .3

שיסופקו לי יחד עם המכשיר,  HEETS -חפיסות ה 5-ובתמורה ל התקופה במהלכה המוצר יהיה ברשותיבגין  .4

 ₪.  85אחויב בסכום של 

שבועות לאחר  3בתוך  ,לעיל 3כנדרש בסעיף אשיב את המוצר לחברה  לא בוידוע לי ואני מאשר כי במקרה  .5

ובמקרה כזה המוצר יעבור לבעלותי "( המכשיר מחירלהלן: "שח ) 264ל בסך ש מועד ההשבה, אשא בתשלום

 . לחברהולא אצטרך להשיבו 

  ,אותם אמסור לחברה תהיה רשאית לשמור את פרטי כרטיס האשראי , ו/או מי מטעמה,אני מאשר כי החברה .6

התשלום בגין מחיר המכשיר. לשם כך,  גבייתכאמור בטופס זה או עד למועד  עד למועד השבת המוצר לחברה

שבועות ממועד ההשבה, החברה תהא רשאית לגבות  3בתוך  לחברה יושבהמוצר לא במקרה בו הנני מאשר כי 

 חתימת/אישור הצרכן: ___________באמצעות חיוב כרטיס האשראי שלי.  כשיראת מחיר המממני 

 בלעדי שלה הרכושהינו  מוצרידוע לי כי הע אבדנו ו/או הגעתו לידי אחר. ולמנ מוצר,לשמור על האני מתחייב  .7

ולעשות בו שימוש כאמור  להחזיקוזכות המוצר זולת כל זכות ב יאו לכל מי מטעמ יולא יהיו ל יואין ל החברה

  .מיום קבלת המוצר לידי ועד למועד ההשבהבטופס זה 

כלפי כי לא תהיה לי בשום מקרה כל טענה, דרישה או תביעה, כספית או אחרת,  מצהיר, מתחייב ומאשרהנני  .8

ו/או  קבלת המוצרו/או כל גורם אחר אשר יש לי ו/או עשויה להיות לי בקשר עם  גופים קשוריםהחברה ו/או 

 מוותר מראש על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כאמור, כיום או בעתיד.אני השימוש שאעשה במוצר, ו

 זה היא תנאי בסיסי ויסודי לקבלת המוצר מן החברה.  בטופסידוע לי כי נכונות הצהרותיי  .9

צוני החופשי מרעליו זה וכי חתמתי  טופסהריני מצהיר ומאשר כי קראתי בעיון והבנתי את כל האמור ב .10

וכל  י, בני משפחתייי, יורשיהנני מקבל על עצמי את התנאים הכלולים בו במלואם, בשמי ובשם נציגו והמלא

 .הבאים במקומי או מטעמי

 

 

 : ____________ ת הצרכןחתימ

 

 


