
 
 תקנון מבצע "09 יום ניסיון"

המיובאים על ידה  מוצריםמציעה ללקוחותיה לרכוש "( ברימאג: "להלן)מ "בע' ברימאג דיגיטל אייג
 :בתנאים הקבועים להלן, "(המבצע: "להלן" )ניסיון יום 09"מבצע ב

ברימאג שומרת לעצמה את הזכות בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי לבטל את המבצע או לשנות את 
 .ריכי המבצע בכל עתתא

מלאי לפי העד לגמר או  82.6.8925ד ליום ע 82.5.8925המבצע בתוקף החל מיום  :תקופת המבצע .1
 "(.תקופת המבצע"להלן )המוקדם מבין השניים 

, כהגדרתם להלןבמבצע ף המשתת BEKO ממותג מוצרלקוחות זכאים אשר ירכשו  :המבצע מהות .2
 .תקנוןלבכפוף  יום 09תקופת ניסיון בת ל המוצראת בתקופת המבצע יהיו זכאים לקבל 

, אשר ירכשו 22מעל גיל  מבצע זה מתייחס ללקוחות פרטיים בלבד :זכאות להשתתפות במבצע.3
בלבד  י ברימאגיד-לעמהמשווקים המורשים במחיר לצרכן  BEKO ממותג מדיח, בתקופת המבצע

ם המורשים מפורטת באתר האינטרנט של רשימת המשווקי, לרבות משווקים מורשים דרך האינטרנט)
. מורשה של ברימאג במשווקבאחריות הלקוח לוודא כי אכן מדובר  .(www.brimag.co.ilברימאג 

  .ביתי או משפחתי, המבצע לא יחול במידה ויעשה במוצר שימוש שאינו אישי

' וג אס)  BEKO ממותג מדיחיהמבצע מתייחס לרכישה של  :במבצע המשתתפים BEKO מוצרי.4
ברחבי  המשווקים המורשיםבאמצעות  ברימאגהמשווקים על ידי ( לא כולל עודפים או תצוגות, בלבד

 8925ינואר  BEKOהמופיעים במחירון המדיחים הינם כל  הדגמים המשתתפים במבצע .ישראל
 .המצורף לתקנון זה

במוצר ולמשך  יום 09בת הפעלת המבצע תתאפשר אך ורק בתום תקופת הניסיון  :מבצעהתאור .5
 המוצריום התחלת תקופת הניסיון יהיה היום בו חובר . שבועיים בלבד מיום סיום תקופת הניסיון

על הלקוח יהיה . לפי המאוחר מביניהם, המוצרימים לאחר קבלת  5או /על ידי נציג ברימאג ו, לחשמל
עדים אלו לא תחייב חריגה ממו. ליצור קשר עם ברימאג בהתאם לפרטים שימסרו לו לעניין מבצע זה

 :את ברימאג בקיום תנאי המבצע

בעבור  תשלומיםוכספי הלקוח יוחזרו במלואם למעט  ,(ברימאג)למחסני היבואן  וחזרי המוצר. (א
 .החזרהולבית הלקוח  ההובלות

יוחזר  -ות /בהמחאה שולם במזומן או: י הלקוחיד-ליוחזר באופן שבו התבצע ע התשלום (ב 
שולם בכרטיס אשראי ; ומועדי תשלום ובאותם תנאי תשלום לקוח בלבדלפקודת ה ות/בהמחאה

בהתאם לתנאי התשלום שבו יזוכה הלקוח בכרטיס האשראי  -בתשלום אחד או בפריסה לתשלומים 
 . העסקההתבצעה 

או כל אדם אחר עקב או כחלק מן , עורכי המבצע אינם אחראיים לכל נזק שיגרם למי מן הלקוחות( ג
-לאו שימוש במוצר וזאת מעבר לאחריות המוטלת עליהם ע/או מימוש ההטבה ו/ההשתתפות במבצע ו

 .י חוקפ

 :  המוצרתנאים להחזרת  .6
 .זהתקנון שמירה על תנאי  (א
 .ת והוראות תנאי שימוש המצורפים למוצרתעודת האחריושמירה על תנאי ( ב
ועל מועד ותנאי הרכישה בהתאם  המוצרהמצביעה על גובה התשלום בגין   הצגת חשבונית קניה( ג

 .לתקנון המבצע
 .או אישור תשלום אחר/קבלה ו( ד 

י ברימאג אשר בו יתאר את יד-להלקוח יידרש לחתום ולמלא במלואו טופס שאלון שיונפק לו ע( ה
לא , י הלקוח עצמויד-לאשר מולא ויוצג ע, בהעדר טופס ממולא וחתום כאמור לעיל. החזרהסיבת ה

  .תהא ברימאג מחויבת בתנאי המבצע דלעיל
 .באותו מצב כפי שקיבל הלקוח למעט בלאי עקב שימוש סביר המוצרהחזרת ( ו
 
 ."קשר צור"דרך האתר אינטרנט של ברימאג באפשרות תתבצע  המוצרבקשת הלקוח להחזר . 7

 .י ברימאגיד-למיום אישור ההחזרה ע ימי עסקים 82 תוך יוחזר התשלום :החזרת התשלום.8

 המוצרלקוח במבצע שלא השלים במלואו את הליך הרכישה וביצוע התשלום בגין  :אי תשלום.0
לא יהיה זכאי לקבל את , ('תשלומים שבוטלו וכו, ביטול עסקה, המחאה שלא כובדה, לרבות)מבצע שב

 .בהההט



 :הוראות כלליות. 19

 .יחידות לפחות 599מלאי המוצרים המשתתפים במבצע הינו ( א
 .המבצע יפורסם בערוצי השיווק והמדיה השונים( ב
ברם לא ניתן , תנאי התשלום בגין המוצרים הינם בהתאם לתנאי ההתקשרות בין בית העסק ללקוח( ג

 . כרטיסי מועדון וקופונים למיניהם, םתווי,  להשתתף במבצע זה ללקוחות המשלמים בשוברים
יום ניסיון למדיחי  09"מוצר משתתף במבצע של הבית העסק או במבצע  -אין כפל מבצעים  ( ד

BEKO "- לא יינתנו . על הלקוח להחליט באיזה מבצע להשתתף ואיזו מתנה או הטבה אחרת לקבל
 .שני מבצעים במקביל

אך קיבל הנחה , לא קיבל את ההטבה בהתאם למבצע זהבמידה ולקוח הקצה לא ידע על המבצע ו( ו
 .לקוח הקצה לא יהיה זכאי לקבל את ההטבה, או הטבה אחרת/או מתנה ו/ממחיר המחירון ו

 ".יום ניסיון  09"במבצע מוצרי עודפים או תצוגות אינם משתתפים ( ז
 ח.ל.ט( ח
 
 


