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 KMIX קסריםילמ מבצע תקנון
 כללי .1

קסרים ימ לרכישת בנוגעתקנון זה נועד להסדיר ולקבוע את תנאי המבצע, כהגדרתו להלן,  .א

דיגיטל אייג' בע"מ )להלן:  ברימאגעל ידי  ים, המיובאKMIXמסוג , KENWOOD תוצרת
 (. "ברימאג"

ים אחרים כלשהם זה לפרסומ תקנוןהתאמה כלשהי בין הוראות -בכל מקרה של סתירה או אי .ב
 , תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין. המבצע עם קשרב

 נשים כאחד.לגברים וומופנים אל אך מיועדים תקנון זה מנוסחים בלשון זכר  תנאי .ג

אתר  בכתובת ,תקופת המבצעמשך ב האינטרנט של ברימאגתקנון זה יוצג באתר  .ד

 ."("אתר ברימאג)להלן: http://www.brimag.co.ilהאינטרנט

 הגדרות .2

 .KENWOODתוצרת  KMIX מסוג קסרילמ מבצע "מבצעה"

 
 :)במצטבר( הבאים תנאיםכל ב שעומדלקוח פרטי  "משתתף"

 שעיקרו שימוש על במבצ המשתתפים מהמוצרים אחד שרכש פרטי לקוח (1)
 ;משפחתי או ביתי, אישי

 .פוף לתנאים המנויים בתקנון זהבכ ,בתקופת המבצערכשאתהמוצר (2)

בטבלה מנויים ההמשתתפים במבצע  מהדגמיםKENWOOD מיקסר מתוצרת  "המוצר"
 :םואו פג התצוג, מעודפים מוצר ,למעט הבאה

 "ח(בש) מחירלצרכן :דגם

KMX 70GR,70GY,70RD,70BL 

70,71,72,80,81,82,84 

1,690 

 

 

 "ההטבה"

ה בנקודת המכירה של המשווקים השונים. המחיר הקודם של המוצרים שבמבצע שונ
 המכירה עצמה.  ודתהמחיר הקודם מוצג בנק

 

 "ח(בש) שווי הטבה מוצר

 ₪  SJ-36 199דגם    HOOVER שואב אבק נטען

 ₪  HB- 510 169דגם   KENWOOD מוט בלנדר

 ₪  TS-345 249דגם   BRAUNמגהץ אדים 
 

ת המכירה של המשווקים השונים. המחיר הקודם של המוצרים שבמבצע שונה בנקוד
 המחיר הקודם מוצג בנקודת המכירה עצמה. 

 

http://www.brimag.co.il/
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 "VIP שירות"

 ה אחת שלשנ –תקופת אחריות  .תתואם לאחר קבלת הפרטים מהלקוח –הדרכה בבית הלקוח .א
 : הכל כפי שיפורט להלן - אחריות מטעם היבואן, ובנוסף אחריות נוספת מוגבלת

, ותכלול בנוסף אספקת ןשונה תהא בהתאם לדין בשנה הראאאחריות מלאה של היבו (1)
 כמפורט בתעודת האחריות.הכל ו ,מוצר חלופי במקרה של תיקון

שנה של שנים מעבר ל 9למשך  ,החל מהשנה השניה בהיקפה, מוגבלת ,אחריות נוספת (2)
אחריות מוגבלת על המנוע של המוצר  –( לעיל1ב)2כאמור בסעיף  היבואןאחריות 

מאג, בכפוף למפורט בתעודת האחריות המוגבלת שתצורף בתחנות השירות של ברי
 למוצר.

 9;מיקסר חלופי: שווי ההטבה לא ניתן להערכה;₪ 250 :שווי ההטבות: הדרכה בבית לקוח
  .₪ 250 מוגבלת למנוע שנות אחריות

 המבצע תקופת .3

ו עד א ("המבצע)כולל( )להלן: "תקופת 11.3.16ועד ליום  7.2.16יהיה בתוקף החל מיום  המבצע .א
 גמר המלאי, כמפורט להלן, לפי המוקדם מביניהם.

של המוצר ושל ההטבות הנלוות  יחידות200שהוקצה למבצע:  הטבותמלאי מינימלי לדגמים ול
 .אליו

לגרוע מהאמור בסעיף קטן א' לחלק זה, תקופת המבצע תהיה במסגרת שעות הפעילות  מבלי .ב
 המשתתפים המשווקים)" ברימאגאשר מופיעים באתר  המורשיםהמסחרית של המשווקים 

 ."(המבצע

את  לשנות, וכן להפסיקושומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקופת המבצע או  ברימאג .ג
 פעולה בכל לנקוט וכן החלוקלרשימת הדגמים המשתתפים במבצע, שווי ההטבות העומדות 

 ודעותה באמצעות לציבור תימסר מתאימה מוקדמת הודעה. הבלעדי דעתה שיקול לפי אחרת
 .ברימאג ובאתר במבצע המשתתפים המשווקים בחנויות בכתב

 למבצע:  תנאים .4

קבלת ל יהיה זכאי המשתתפים במבצע, משתתף אשר ירכוש בתקופת המבצע אחד מן המוצרים .א
, וכל זאת בכפוף להתקיימות , במועד מאוחר יותר במקרה של רכישה מהאתרהטבה אחת בלבד

 התנאים הבאים:כל 

בתקופת המבצע ושילם תמורה מלאה בגינו )כמפורט בהגדרה  המוצר את רכש המשתתף (1)
 ;לביןהמשתתףבין המשווק המורשה  יוסדרו התשלוםמעלה(. תנאי 

, המשתתף המשווק בחנות המוצר רכישת במעמד ההטבה את המשתתף יהיה זכאי לקבל (2)
 ;בלבדתקופת המבצע משך וב

אף אם רכש יותר ממוצר  המשתתף יהיה זכאי לקבל הטבה אחת בלבד בתקופת המבצע, (3)
 ;אחד

 לתקנון זה;  6ה כאמור בסעיף עסקאו ביטל את ה החליף את המוצרלא המשתתף  (4)

חתימתו על מסמך , אלא בכפוף לבאופן מפורש לוותר על ההטבה ביקש לאהמשתתף  (5)
 .'נספחאהוויתור המצורף כ

בכל אופן  ההטבההמשווק המשתתף במבצע אינם רשאים להמיר או לשנות את ו המשתתף .ב
 .אחרת חלף הטבה זובכלל זה קבלת ההטבה ,וצורהוא
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חר יותר במקרה של רכישה ובנוסף להטבה שיקבל הרוכש במעמד הרכישה, או במועד מא .ג

 . V.I.Pשירות  ל, יהיה זכאי הרוכש לקבבתקנון זהמהאתר, ובכפוף לתנאים המפורטים 

ת המפורטוות בתקנון זה או ניתן יהיה לאסוף את המוצר ללא תשלום באחת מתחנות השירו .ד
 .₪ 49 אעלות דמי משלוח הי כאשר ,המדריך שיגיע להדרכה על המיקסרלקבל באמצעות 

 ימים 60 מתום יאוחר ולא, זה בתקנוןבכפוף לאמור  יהיה במתנהלקבלת מוצר  ההטבה מימוש .ה
 מתאריך הקניה. 

 הקניה חשבוניתבכפוף להצגת לכל רוכש  תינתן ההטבה .ו

 :V.I.P-ה תטבה הנחיות למימוש .ז

"( לטלפון ברימאגלהתקשר למרכז ההזמנות של ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ )"על הלקוח  .ח
-03לפקס שמספרו  לרכישהאת חשבונית הקניה כהוכחה לפקסס  , וכן03-6530288שמספרו 
5594067. 

 הלקוח ועמידה בתקנון המבצע. אמת את כל פרטיימרכז השירות  .ט

תשלח לבית  ברימאג מועד הגעה ויתאמופרטי הרכישה  שעות מקבלת הפקס יאומתו 72עד  .י

ימי  14תוך , ככל שהלקוח זכאי לקבלת ההטבה כאמור לעיל, וזאת V.I.P-המעטפת את הלקוח
 זכאי לא אשר לקוח, ספק הסר למעןהתשלום מחברת האשראי. על  אישור קבלתעבודה מרגע 

 יקבלה לא לעיל כאמור ההטבה לקבלת

 

 היטול עסקבשינוי או  .5

 :לאחר הרכישה רהמוצהחלפת או  במקרה של שינוי .א

את המוצר במוצר אחר שאינו נמנה על הדגמים המשתתפים הנזכרים  ףמשתתף שהחלי
, שקיבל ככלמבצע, ה מסגרתב שקיבל הטבהה את ישיב, שקיבל את ההטבהלאחר מעלה, 

 .על כל חלקיה ואביזריה באריזתה המקורית וללא כל נזק

 : עסקהבמקרה של ביטול  .ב

שביטל את העסקה, בהתאם למדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים של המשווק משתתף 
על כל חלקיה , מבצעה מסגרתב שקיבל ככל, המשתתף במבצע, ישיב את ההטבה שקיבל

 .וללא כל נזק ואביזריה באריזתה המקורית

 במקרה של נזק למוצר: .ג

יזוקה, יחויב במלוא ב, כשההטבה נ5א או 5משתתף שהשיב את ההטבה כאמור בסעיפים 
 ערכה, כמפורט בסעיף ההגדרות ]"ההטבה"[.

 

 להדין הח .6

 הייחודית השיפוט סמכות. בלבד הישראלי הדין הוא ממנו הנובע כל זהו המבצע על החל הדין
 .בלבד בתל אבי במחוז המוסמכים המשפט לבתי תונהנ
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 משווקים .7

יחד עם  ההטבהק את לספ םבאחריותוהמשתתפים במבצע  יםועבר לידי המשווקת ההטבה .א
 הנרכש.  המוצר

, הסכמה של המשווקים לעמידה בתנאי המבצע מהווהמכירת המוצרים בתקופת המבצע  .ב
 משתתפים העומדים בתנאי תקנון זה.למתן ההטבה ל לרבות אחריותם

 . לת ההטבה, יחתים אותו המשווק על כתב ויתורעל קב מוותרככל שמשתתף  .ג

מים כאמור בסעיף קטן )א( ולהעבירם לידי בריאמג על על המשווק לשמור את המסמכים חתו .ד
 פי דרישתה

 בתקנון זה. המפורטיםלקיומם המצטבר של כל התנאים  בכפוףהמבצע יהיה בתוקף  .ה

 זה.  בתקנוןאו מתנות נוספות מלבד המצוין  הטבותהנחות, אינה מעניקה  ברימאגכי  יובהר .ו

 וראות תקנון זה על כל תנאיו.רכישה של המוצר וקבלת ההטבה בגינה מהווה הסכמה לה .ז

 ג,אברימ , על פי שיקול דעתה הבלעדי שלהמדיה השוניםהשיווק והמבצע יפורסם בערוצי  .ח
 .של המשווקים המשתתפים במבצע ובנקודות המכירה

האחריות למימוש המבצע מוטלת על המשתתף בלבד. ברימאג לא תישא באחריות כלשהי בגין  .ט
 במישרין או בעקיפין במשתתף. אי מימוש המבצע מסיבות התלויות,

או  ,עקבברימאג לא תשא באחריות לכל נזק שייגרם למי מן המשתתפים, או כל אדם אחר .י
וזאת מעבר לאחריות המוטלת ההשתתפות במבצע, מימוש ההטבה או שימוש במוצר,  במהלך

 עליה על פי דין.

אחראית  אינה המשווקים השונים, וכן אצלברימאג אינה אחראית על אופן הצגת המוצר  .יא
בנקודות המכירה בהן יירכשו את המוצרים  ושיינתנאו איכות השירותים בשום מקרה לטיב 

 במסגרת המבצע ובכלל. 

 ט.ל.ח. .יב

 

***** 
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 :הארץ ברחבי השירות חנותת רשימת

 
 טלפון עיר כתובת שם התחנה

 8404* מפרץ חיפה 88ההסתדרות  חיפה

 8404* אילת 9הבורסקאי  אילת

 8404* חולון 3הסדן  ולוןח

 8404* ת"א 11לבונטין  תל אביב
 8404* באר שבע 4דרך חברון  באר שבע
 8404* ירושלים 24כנפי נשרים  ירושלים

 
 


