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 תיאור המבצע 62
 ROSIERES תנורים להלן 3לפי סעיף  בתקופת המבצע, להלן 0כהגדרתה בסעיף , "בחנות מורשה"צרכן סופי הרוכש 

 2להלן 1בסעיף  טמפורי ה"עפמתנה יקבל   ,להלן 4סעיף לפי  במבצע יםהמשתתפ תנוריםמרשימת ה
 

 חנויות מורשות  02
הקביעה אם חנות הינה 2 רוזייר לשמש כחנויות מורשות למוצרי, מ"י ישפאר מוצרי צריכה בע"חנויות אשר הוסמכו ע

את רשימת החנויות המורשות ניתן למצוא במשרדי 2 תהיה קביעה של ישפאר לפי שיקול דעתה הבלעדי" חנות מורשה"
 מ "ישפאר מוצרי צריכה בע

 
בחנויות  "2משווקים מורשים"או " חנות מורשה"שאינם מופיעים ברשימה לא יחשבו בשום מקרה כ משווקים חנויות או  

 2מכירה באמצעות קטלוגים או אפיקים אחרים של מכירה ישירה, המורשות לא יכללו אתרי אינטרנט
 

 תקופת המבצע 32
על הצרכן לרכוש את 2 םהראשון מביניה, מלאיאו עד גמר ה, 612.420.61ועד לתאריך   0.2.020.61 מיוםהחל 

 2בוצעה בתקופת המבצע אכן ולהחזיק בחשבונית המעידה כי הרכישה ,בתקופת המבצע," בחנות מורשה" תנוריםה
 2שעות 44בהודעה מוקדמת של , חברת ישפאר רשאית להפסיק את המבצע בכל עת:  הערה

  

 עליהם חל המבצע מוצרים 42
 

 RFI-4064 / RFI-4264 / RFA-03 / RFA-1 / RF-466IN / RFA-64 / RFA-77 / RFE-9163  ים דגמיחדש תנורים
כהגדרתה " חנות מורשה"מ ונרכשו ב"אשר יובאו על ידי ישפאר מוצרי צריכה בע,( לא כולל עודפים) המקורית ריזתםאב

 לעיל 0בסעיף 
 

תוצרת   PROMO-ARCOSBUTCH סכינים 3+  משטח חיתוךמקצועי  שף סט    :מתנה בכפוף למלאי .5
ARCOSTEEL 

 
 המתנה בכפוף למלאי ישפאר 

 
 :תנאי הזכאות 12
  של ישפאר משווקים מורשים בלבדבתקופת המבצע אצל , שבמבצע תנוריםהמד אחלקוחות סופיים שירכשו את. 
 לא כולל עודפים ותצוגות אשר יובאו על ידי ישפאר, המקורית םובאריזת יםחדששבמבצע  תנורים . 
 ל אחר ללא התראה מוקדמתבדגם מקבימתנות ישפאר רשאית להחליף את ה. 
 15.04.2015י תקופת המבצע לא ייהנו מהטבה זו קרי מועד אחרון להעברת הזמנות רכישות או הזמנות שלפני או אחר 

 .ולא יאוחר מתאריך זה
 הטבהלא תינתן הנחה בגין וויתור על ה. 
 במעמד הרכישה בלבד זכאותמימוש ה  

 

 :מוצר בהזמנה החלפת/ ביטול/שינויבמקרה של 2 7
  2 לקוחה בידי המתנר השאית –אם המוצר החדש משתתף במבצע 

  סגור מבלי  יחד עם המוצר מתנהההטבה תבוטל והלקוח ישיב את ה –אם המוצר החדש אינו משתתף במבצע

 :במקרה של ביטול מוצר שנפתח בהתאם למדיניות החזרת סחורות של ישפאר

 2יחד עם המוצר אותו הוא מחזיר מתנהיחזיר הלקוח את ה2 בהתאם למדיניות החזרת סחורה של הבית העסק 
 

 יוכל להחזיר את המוצר ולהשאיר בידיו את המתנה בתנאי ,  תנההיה והלקוח ביטל את העסקה ופתח את המ
 2מ"כולל מע ₪ 091ממחיר הצרכן של המתנה בשווי  %.1 לבית העסק ששילם

 

 ין כפל מבצעיםא2 4
 2אין כפל מבצעים והנחות 

 או במחירי /לא חל על פריטים הנמכרים בהנחה וSALE2 

 2לא חל יחד עם תשלום בתווי קניה 
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