
   

 

 

 

 3102קו לבן לקיץ  LGלמוצרי  "קנה קבלקנון מבצע "ת

 תוקף המבצע: .א

 " לפי המוקדם ו/או עד גמר המלאי   70.71..17.ועד  70.71..7.7" מתקיים בין התאריכים קנה וקבלמבצע ,

 7מביניהם

 שומרת לעצמה את הזכות, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי,)להלן: "החברה"(  חברת ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ 

  7תאריכי המבצע בכל עתהמבצע ו/או את לבטל את המבצע או לשנות את 

  7 יש בית העסקעל ידי ה מבצעקיום התפקח על לא החברה לא תהיה אחראית ובלבד7  בית העסקהמבצע באחריות

  7 בית העסקלהפנות כל טענה ו/או דרישה בעניין המבצע ישירות ל

  קאל ספורט7סתווי השי הינה ע"י חברת האחריות לתקינות 

 ט7ל7ח 

 מהות המבצע: .ב

  במהלך המבצע יימכרו מקררים מקפיא עליון, מקפיא תחתון, ומסדרתdoor Multi  ומכונות כביסה פתח חזיתLG ,

7 המוצרים יימכרו במחיר אשר לא יעלה על מחיר המחירון המופיע )להלן "המוצרים"( 6MOTION7-ו  D.Dמסדרת 

יהיו זכאים לקבלת , לקוחות הקצה אשר ירכשו מוצר המשתתף במבצע במחשב החברה והמופיע על המוצר עצמו7

אימפוריום, סקאל ספורט ובחנויות המותגים וזאת בכפוף לפירוט למימוש ברשת חנויות )להלן "תווי השי" ( תווי שי 

 המופיע לעיל:

  מכונת כביסהלקוח קצה אשר ירכוש L.G D.D )ל ש שי במבצע, יקבל תווי פתהמשתת )הנעה ישירה 

 7₪  311רשתות סקאל בשווי 

  מקרראשר ירכוש קצה לקוח L.G  TOP  )של רשתות סקאל  שי תוויהמשתתף במבצע, יקבל )מקפיא עליון 

  ( 535, 050למעט דגם  )  7₪ 011בשווי 

 לקוח קצה אשר ירכוש מקרר L.G  BOTTOM  ,7₪  011של רשתות סקאל בשווי  יש יקבל תוויהמשתתף במבצע 

  מקררלקוח קצה אשר ירכוש L.G   מסדרתSBS  וסדרתMulti door  ,של רשתות  שי יקבל תוויהמשתתף במבצע

 7₪  0311סקאל בשווי 

  קנה וקבלצע עם הכיתוב "מבמדבקת , יסומנו בבתווי שי לקוח הקצההמוצרים אשר משתתפים במבצע ומזכים את" ,

 7שלא יעלה על מחיר המחירון של החברהויופיע עליהם המחיר 

  7הנחה אחרת שאינה הנחת המבצע ", קנה קבלמוצרים אשר משתתפים במבצע "אין לתת על 

 7תנאי התשלום בגין המוצרים הינם בהתאם לתנאי ההתקשרות בין בית העסק ללקוח 

 שינוי/ביטול מוצרים בהזמנה: .ג

 רה של שינוי מוצר בהזמנה:במק  

 על המוצר החדש7 זאת בתנאי שביצע את  התוויםיקבל הלקוח את  - אם המוצר החדש משתתף במבצע

 בתקופת המבצע7ההחלפה 

 ששילם בפועל7זהה לזה זיכוי בסכום הקצה יקבל לקוח  – אם המוצר החדש אינו משתתף במבצע 

 :במקרה של ביטול מוצר 

  7בית העסקהבהתאם למדיניות החזרת סחורה של  

  –" תווי השי" תווי קניה" או " .ד

  במיוחד עבור המבצע, המיועד לשימוש כאמצעי תשלום לרכישת מוצרים,  סקאל ספורטתו קנייה המונפק על ידי

ים על גבי ברשת חנויות סקאל, כהגדרתן להלן7 תווי הקנייה יהיו נתונים למימוש בהתאם לתנאים ומגבלות הרשומ

 התווים, ובהתאם להוראות המימוש שיפורטו בהסכם זה7

  בכפוף לציון החנות בהזמנת הרכש המועברת לברימאגקבלת תווי השי 



   

 

 

 

  וזאת לאחר אספקת המוצר המוזמן )מ"כ/מקרר( תווי השי ישלחו בדואר רשום עם אישור מסירה 

 7האספקהימי עסקים מיום  07ועד 

 מה בהזמנת הרכש7תווי השי ישלחו לכתובת הרשו  

  הודעה טלפונית עם מתן במקרה של החזרת תווי השי לשולח , תווי השי ישלחו לחנות/סניף ממנה נרכש המוצר

 ללקוח7

 המוצרים המשתתפים במבצע .ה

 מכונות כביסה:

F1007,F8060,F8069,F1269,F71056,F71239,F71294,F71296,F71248,F81022,F81256,F81096,F81296,

F81480,F81482,F91480,F11443,F11444,F12495,F12495,F12496,F1008,F8070,F1270,F71257 

,F81257XM,F81257X. 

 : מקפיא עליון:TOPמקררי 

GRB598,GRB628,GR638,GRB658,GRB718, 

GRB627,GRB637,GRB647,GRB677,GRB648,GRB688,GRB698 

 :מקפיא תחתון:BOTTמקררי 

GM749,GM829 

 : ,Multi DoorSBSמקררי 

GRB238,GRL238,GRF259,GRL258,GRL260,GRL25,GRL26,GRL28 

GRB228,GRB259,GRB25 

 

 הנחיות נוספות: .ו

   על הלקוח להחליט באיזה  -במבצע "קנה קבל" אומוצר משתתף במבצע של הבית העסק  -אין כפל מבצעים

 7לא יינתנו שני מבצעים במקבילמבצע להשתתף ואיזו מתנה או הטבה אחרת לקבל7 

 קוח הקצה לא ידע על המבצע ולא קיבל את המתנה בהתאם למבצע זה, אך קיבל הנחה ממחיר במידה ול

 המחירון ו/או מתנה ו/או הטבה אחרת, לקוח הקצה לא יהיה זכאי לקבל את המתנה7

 7"מוצרי עודפים או תצוגות אינם משתתפים במבצע "קנה קבל 

   :7..0מינימום מוצרים המשתתפים במבצע 

 

 


