
 

 

 

 

 

 

 01.08.2013,                                                                                                                                  לקוחות יקרים

  נאייד ' קיצחבילתתקנון מבצע 

לכל הלקוחות חבילת הטבות  ,בכפוף למפורט בתקנון זה, עניקת ("ניופאן": להלן)מ "ניופאן בע, במסגרת המבצע

: כמפורט מטה  נאייד'מוצרים מתוצרת קיצהרוכשים 

כולל דגם  KSM150 דגם-  וKSM7580 KSM156דגם  נאייד'ללקוחות הרוכשים מיקסר מתוצרת קיצ .1

ECRו          -ENK ניופאן  אשר מיובאים על ידי,  בלבד*בחנויות המובחרות בצבעים כרום ונירוסטה

 ₪ 2190-מבית ניופאן החל מ** נאייד'קיצ תינתן חבילת (מעט מיקסר שירכשו מתצוגה ועודפיםל) בלבד

 .בכפוף למפורט בתקנון זה, בלבד

או עד לכל תאריך אחר  , 2013 בספטמבר 30- ל ועד2013  באוגוסט 01 החל מיוםהיה בתוקף תקנון זה י  .א

בכפוף למתן הודעה בכתב ומראש ובכפוף למגבלת כמות חבילת , לפי שיקול דעתה הבלעדי של ניופאן

 .הטבות כמפורט להלן בתקנון זה

 הרשומים אחריותמבצע לרבות את תנאי תנאי האת  שומרת לעצמה את הזכות לשנותניופאן  .ב

 .ומראש בתקנון זה בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף למתן הודעה בכתב

 :(ועל דגמים אלה בלבד): פירוט סוגי החבילות המוצעים במבצע  על פי דגמים .ג

דגם מיקסר 

תוצרת 

 נאייד'קיצ

 מחיר חבילה

KSM150 2290  ₪ 

KSM156 2290  ₪ 

ECR,ENK 4499 ₪  

KSM-7580 5499  ₪ 

 

  K45 WH  / KPM5EER   /  KPM50EWHדגמים   , ינאייד'כי מיקסרים תוצרת קיצ,              יובהר

. אינם משתתפים במבצע             

אשר יירכשו בתקופת , חל על מיקסרים מהדגמים המשתתפים במבצע כמפורט לעילהמבצע אינו  .ד

שיווק  "או במסגרת מכירה שתעשה באמצעות מחלקת/ וועדי עובדיםלבמסגרת מכירות המבצע  

על פי שיקול , ניופאן תחליט.  למוסדותמיוחדותמכירה עסקאות או במסגרת / ו, של ניופאן"ישיר

שיווק "או באמצעות מחלקת /מכירה לועדי עובדים ו במסגרת רכשדעתה הבלעדי אם המכשיר נ

 .או לאאו במסגרת עסקת מכירה מיוחדת למוסדות /ו" ישיר

 

 

 



 

 

 

 

 

 

: נאייד הכוללת בתוכה את הפריטים הבאים 'חבילת קיצ.      **     ה

o  250חבילת אפיה מבית אסם בשווי.₪  

o 5של ניופאן למיקסר מבית ניופאן בשימוש אישי פרטי בלבד ולא מסחרי שנות אחריות מלאה . 

o 250נאייד העולמי בשווי 'ספר בישול  מהודר מבית קיצ. ₪  

שירכשו , המשתתפים במבצענאייד מהדגמים 'למיקסרים מתוצרת קיצכי , יובהר .1

במהלך , המשתתפות במבצע* או שלא בחנויות המובחרות מתצוגה או מעודפים

 .פי דין-תוענק שנת אחריות אחת  על תקופת המבצע

המשתתפים במבצע עם תעודת מיקסרים  מהדגמים בחנויות מצאים ונייתכן  .2

לקוח ובמידה , ולכן שנות אחריות כמפורט בתקנון זה 5 מעניקה אחריות שאינה

כמפורט  המבצע וקופתהמשתתפים במבצע בתהדגמים  מבית ניופאן מ מיקסררכש

ולשלוח , (1700700727) לפנות לשירות הלקוחות ניופאן  הלקוחעל,  בתקנון זה

 לשלוח בדואר ניופאן תשמחו את חשבונית הרכישה 039628338: לפקס שמספרו

זאת בכפוף  ,המתאימה לתנאי המבצעעם תקופת האחריות תעודת אחריות 

 נרכש באחת מהחנויות המסךלאישור מחלקת המכירות בניופאן כי 

   .כמפורט בתקנון זה, *המובחרות

 ,039628332: בפקס, ניופאןמוקד שרות הלקוחות של על הלקוח לשלוח ל: נאייד'אופן קבלת חבילת קיצ .ו

העתק מתעודת האחריות שצורפה למיקסר , רכישה האת חשבונית  ימים מיום רכישת המיקסר 7בתוך 

כפי שרשום במדבקה שבתחתית ) בה יצוין מספרו הסידורי של המיקסר ,נאייד'חבילת קיצ ובקשה לקבלת

 נשמח לשלוח  את מועד רכישת המיקסראת ו  בדיקת המספר הסידורי של המיקסרלאחר .  (המיקסר

 ולאחר גביית  תשלום דמי מי עבודה מרגע מתן האישורי 14וזאת בתוך  לבית הלקוח נאייד 'חבילת קיצ

 .בלבד ₪ 69משלוח של 

 אזור  1ניתן לאסוף את  החבילה מרחוב המדע ,              במידה והלקוח אינו מעוניין לשלם דמי משלוח כאמור לעיל

.                            תעשיה  אשדוד בתיאום מראש עם מוקד שרות הלקוחות של ניופאן

  .יחידות 500  הינומספר יחידות מיקסר המשתתפות במבצע     .     ז

.   אין כפל מבצעים והנחות מכל סוג שהוא     .      ח

 .תקנון זה יוצג באתר ניופאן במהלך תקופת המבצע.           ט

 www.newpan.co.il / 1700-700-727:  המשתתפות במבצעלרשימת החנויות המובחרות* 

 

http://www.newpan.co.il/
http://www.newpan.co.il/

