
   

 

 

 

 קנון מבצעת

 BRIMAG – 2015למוצרי  "ארדכגיפט " 

 

 מהות המבצע: .א

  ושעות הפעילות ניתן למצוא רשימת החנויות בלבד. בחנויות המשווקים המורשים המבצע יתקיים

 .www.brimag.co.ilשהינו  ברימאגבאתר האינטרנט של 

 להלן: לעיל וממגוון מוצרי ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ ) אחד לקוח קצה אשר ירכוש מוצר

, ומבין מגוון המוצרים המשתתפים במבצע במחיר לצרכן Kenwood "( ממותגים הבאים:ברימאג"

" בית העסק)להלן: "ה ברשתות נעמן פוצלן וורדינון ש"ח לרכיש 250בשווי של "גיפט כארד" יקבל 

ך ת ובכפוף לתנאי המימוש כמפורט בהמשתו", בהתאמה(, למימוש בסניפי הרשגיפט כארד" -ו

 התקנון.

 .תנאי התשלום בגין המוצרים הינם בהתאם לתנאי ההתקשרות בין בית העסק ללקוח 

  לפי הדגמים לעילהמפורטים ממותגים המוצרים המשתתפים במבצע הינם אך ורק המוצרים ,

 ., אשר נכללים באחריות ברימאג, היבואן הרשמיהמפורטים להלן

  מוצרי עודפים או תצוגות אינם משתתפים במבצע. 

 .המבצע יפורסם בערוצי השיווק והמדיה השונים 

 

 תוקף המבצע: .ב

  או לכל תאריך אחר לפי  15.6.2015ועד  10.5.2015מבצע "קנה וקבל" מתקיים בין התאריכים

מובהר בזאת כי  ו/או עד גמר המלאי, לפי המוקדם מביניהם. מאגיברשיקול דעתה הבלעדי של 

 בלבד.יחידות  2,000-מוגבל להגיפט כארד מלאי 

 שומרת לעצמה את הזכות, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל את המבצע או לשנות את  ברימאג

 המבצע ו/או את תאריכי המבצע בכל עת. 

  .לא תהיה אחראית ולא תפקח על קיום המבצע על ידי  ברימאגהמבצע באחריות בית העסק בלבד

 ישירות לבית העסק.   הבית העסק. יש להפנות כל טענה ו/או דרישה בעניין המבצע

  הרשתות נעמן פורצלן וורדינוןי יד-להינה ע גיפט כארדהאחריות לתקינות. 

 ט.ל.ח 

 במבצע המשתתפיםהמוצרים  .ג

 ,KM094, KMM710, KM636, KMM020מיקסרים )מדגמים הבאים:  .1

KM630, KMM770/14 מיקסר +KMIX 

 BLM600, BLP600, BLM800, BL710: בלנדרים מדגמים הבאים .2

 ,FDM 782BA, FDM 783BA, FDP600WHמזון מדגמים הבאים: מעבדי .3

FDP606WE, FP225 



   

 

 

 

 

 "גיפט כארד" .ד

  המונפק במיוחד מוצרי הרשתות נעמן פורצלן וורדינוןש"ח לרכישת  250בשווי של  גיפט כארדהינו ,

 .עבור מבצע זה

  ו הטבה כלשהי.פרסומית בלבד, אינו מהווה אמצעי תשלום ולבדו אינו מזכה בהנחה ו/אהינו מודעה 

  בצירוף חשבונית הקניה המקורית המעידה על רכישה בהתאם לתקנון  גיפט כארדניתן לממש את

 כאמור להלן: ההפעלה מבצע זה ובכפוף לביצוע תהליך

 ניתן למימוש בהתאם לתנאים ומגבלות הרשומים על גביו, כמפורט להלן: גיפט כארד

  יש  30.6.15ולא יאוחר מיום כארד הינה חודשיים ממועד הרכישה  של הגיפט הפעלתותקופת

בהתאם להנחיות המפורטות באתר ברימאג  )הפעלת הכרטיס(לבצע את האקטיבציה

www.brimag.mreshet.co.il "(האתר .)" 

  שם  את כל הפרטים הדרושים, יש להיכנס לאתר, להשלים הפעלת הכרטיסלשם השלמת(

מס של חשבונית  צילוםולצרף את  (, מספר כרטיס "הגיפט כארד" דוא"למלא, טלפון נייד, 

פעולות האקטיבציה שעות מהשלמת ביצוע כל  72תוך . יחד הגיפט כארדשל הרכישה ו

 ניתן צילום כל מסמך אחר המעיד לכאורה על רכישה לא יכובד. הגיפט כארד. יופעלכאמור, 

נוסף ניתן ב  9:00-15:00בין השעות  'ה-'בין הימים אלקבל פרטים נוספים ותמיכה טכנית 

או  0732111446 -נאווה או בטלפון נעמן גרופ לפנות לשרות לקוחות נעמן גרופ באתר 

 באמצעות "צור קשר" באתר המבצע.

  ה פוקע תוקף , לאחר מועד ז2020בדצמבר,  31הינו עד ליום  הפעלתולאחר  הגיפט כארדתוקף

 .גיפט כארד

  בלבד.המוצרים  גבי המוטבע על תווית מלאבהתאם למחיר  גיפט כארדניתן לממש את 

 והנחות. אין כפל מבצעים 

  ו/או במחירי ה ברכישת פריטים הנמכרים בהנח גיפט כארדלממש את לא ניתןSALE. 

  בתווי קניה יחד עם תשלום גיפט כארדלממש את לא ניתן. 

 לא כולל חנויות Outlet. 

  מגיפט כארדלא יינתן עודף. 

  אובדן/ שבר/נזק וכו(הפעלתולא יינתן פיצוי על אובדן הכרטיס לפני או אחרי( 
 

 שינוי/ביטול מוצרים בהזמנה: .ה

 :במקרה של שינוי מוצר בהזמנה  

 בידי הלקוח גיפט כארדיישאר  – אם המוצר החדש משתתף במבצע . 

 ר אותו הוא יחד עם המוצ גיפט כארדיר הלקוח את יחז – אם המוצר החדש אינו משתתף במבצע

 לכרטיס.מחליף ובלבד שלא בוצעה הפעלה 

 :במקרה של ביטול מוצר 

 יחד עם המוצר  גיפט כארדת בהתאם למדיניות החזרת סחורה של הבית העסק. יחזיר הלקוח א

 לכרטיס. ה הפעלהאותו הוא מחזיר ובלבד שלא בוצע
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