
 

 

 

 

 

 
 4112 ביוני 1     

 

  לכל המזגנים עיליים של תדיראן    שנות אחריות מלאות 4 *לצרכן  מבצע תקנון  

 כללי (1

 תדיראן שנרכשו מ, להלן 2את רוכשי המוצרים המפורטים בסעיף מזכה" אחריות שנות  4"מבצע 
 בנוסף בשלוש שנות אחריות, או ממשווקים מורשים של החברה/ו"( החברה" –להלן ) מ"בעגרופ 

כך שסך כל תקופת האחריות המוענקת למוצרים , .לה זכאי הלקוח ברכישת המוצרים לשנת האחריות
בכפוף לתנאי התקנון והכל , ממועד רכישת המוצרללקוח הסופי שנים ( ארבע) 4במבצע היא 

 .המפורטים להלן

והמופיעים  , כל החנויות והמשווקים המוכרים את המוצרים כהגדרתן להלן -המשווקים המורשים
מורשים המפורסמת באתר האינטרנט של תדיראן גרופ בכתובת  ברשימת המשווקים ה

GROUP.CO.IL-WWW.TADIRAN 

 "(וצריםהמ" –להלן )מוצרים המשתתפים במבצע   (2

מזגנים  קרי, "אמקור"ו "תדיראן"תחת המותג  ,דגמי המזגנים העיליים בלבדברכישת המבצע תקף 
 . האינוונטר והמולטי אינוורטרומזגנים עיליים בטכנולוגיית  ON/OFFעיליים  

או שלא /ו' סוגי ב, תצוגות, מובהר כי לקוח אשר רכש מזגן מהדגמים המשתתפים במבצע מעודפים
 .לא יהיה זכאי להשתתף במבצע, של החברהמהמשווקים המורשים  נרכשו 

 זכאים להשתתף במבצע   (3

רכש את המוצר לשימוש שעיקרו ר שא ,זכאי להשתתף במבצע כל לקוח סופי שהינו צרכן פרטי בלבד
המוצרים המשתתפים ' מס .להלן 4ביתי או משפחתי בתקופת המבצע המפורטת בסעיף , אישי

 .לרכישה לרוכש בודד אינו מוגבלבמבצע המותרים 

 המבצע  תקופת (4

 . "(תקופת המבצע" –להלן ) (ועד בכלל) 10/02/2104ם ועד ליו 10/10/2104יום ב יחלהמבצע 
י שיקול דעתה הבלעדי והודעה "לקצרו או להפסיקו עפ, רשאית להאריך את תקופת המבצע  החברה

 .מוקדמת כאמור תימסר לציבור באמצעות הודעות בכתב

 :תנאי האחריות הנוספת 

 011בתוספת שנים נוספות   1ללא כל עלות ובתוספת המבצע מזכה את הלקוח בשנת אחריות  (5
 . מ "מע+ ₪ 

 אופן מימוש המבצע

:" להלן)גלוית אחריות המקנה לו זכאות לאחריות מורחבת רכישת המוצר יקבל הלקוח  בעת (6
 "(ת האחריותגלוי"
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מיום הרכישה את גלוית האחריות  בתוך חודש ימיםמימוש המבצע מותנה בכך שהלקוח ישלח  (7
 :באחד מהאופנים הבאים  ,בצירוף חשבונית הרכישה

 מיקוד חולון 120ד "ת 7 הלהב' רח: לכתובתמ "בע גרופ תדיראן לכבוד רשום בדואר .א
2001212 . 

 ליצירת טלפון מספר לרשום יש הגלויהג "ע)  11-7121420 מספרלפקס  באמצעות .ב
 ( קשר

, אתר תדיראן גרופגלויות האחריות סרוקה לחשבונית הרכישה והעלאת  באמצעות  .ג
   . GROUP.CO.IL-WWW.TADIRANבכתובת 

  11-7121422: נוספות ובירורים בטלפון  שאלות .ד

+  ₪ 011 של סך על תשלום לביצועקבלת גלויית האחריות תיצור החברה קשר עם הלקוח  עם (8
 .המורחבת האחריות עבורמ "מע

או /או בכל אופן אחר ו/או במזומן ו/או להמיר את ההטבה בהטבה אחרת ו/א ניתן יהיה להחליף ול (9
 . 'או מכל צד ג/לקבל זיכוי מהחברה ו

 .VRFטושיבה ומערכות , המבצע אינו חל על מזגני בלומברג  (11
במהלך השנה הראשונה שלאחר רכישת המוצר יהיה הלקוח זכאי לאחריות בהתאם לתעודת  (11

 .האחריות המצורפת למוצר
כי הלקוח יישא על חשבונו בכל הוצאה אחרת בקשר עם המוצר אשר , מובהר, למען הסר ספק (12

 .תעודת האחריותמ על פי הוראות "ופ בעאינה חלה במפורש על תדיראן גר
או איזה מזכויותיו על פי התקנון /הלקוח לא יהיה זכאי להמיר את תעודת האחריות המורחבת ו (13

וזאת גם בנסיבות בהן לא יתאפשר בידו לממש את הזכאות במסגרת , או בשווה כסף/בכסף ו
 .המבצע

 

 

 

 

 ,בהצלחה

 מ"בעתדיראן גרופ       
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