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 LGמקררים  מבצע תקנון

 
 כללי .1

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

דיגיטל אייג' בע"מ )להלן:  ברימאגעל ידי  ים, המיובאLG תוצרתמקררים מ
 (. "ברימאג"

זה לפרסומים אחרים  תקנוןהתאמה כלשהי בין הוראות -בכל מקרה של סתירה או אי .ב
 , תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין. המבצע עם קשרכלשהם ב

 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:  .co.ilhttp://www.brimag האינטרנט

 הגדרות .2

  "מארז מצרכים"וקבל חדש  קנה מקרר "מבצעה"

 
 :)במצטבר( הבאים תנאיםכל ב שעומד קצהלקוח  "משתתף"

 לשימוש במבצע המשתתפים המוצריםן מ אחד שרכשקצה  לקוח (1)
 ;משפחתי או ביתי, אישי שעיקרו

בתקנון בכפוף לתנאים המנויים  ,בתקופת המבצע המוצר את רכש (2)
  .זה

, מעודפים מוצר ,למעט המיובאים על ידי ברימאג , LGמתוצרת מקרר  "המוצר"
 .םואו פג התצוג

 

 

 "ההטבה"

 

 

 שווי הטבה )בש"ח(  מוצר
לבחירה מתוך סלי מצרכים  יםכסל מצר

המופיעים בנספח א לתקנון זה, אותו ניתן יהיה 
 לבחור בחנות המקוונת

600  ₪ 

של המוצר  יחידות 1,500שהוקצה למבצע:  הטבותול מלאי מינימלי לדגמים
 .הנלוות אליו הושל ההטב

http://www.brimag.co.il/
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חנות "
 "מקוונת

 האמצעים דרכם מאפשרת סיטון רכישה מקוונת של מצרכים: 

 ;www.sitononline.co.ilאתר האינטרנט שכתובתו 
 

 "סיטון"
 

חנות שה מרחוק של מצרכים לבית באמצעות סיטונאית המאפשרת רכירשת 
 מקוונת.

 

תקופת "
 "המבצע

)כולל()להלן:  22.4.2016ועד ליום  22.3.2016יהיה בתוקף החל מיום  המבצע
 , לפי המוקדם מביניהם.לעילאו עד גמר המלאי, כמפורט  ("המבצע"תקופת 

תקופת המבצע תהיה במסגרת שעות  כי ,ן האמורלגרוע מ מבלייובהר, 
 המשתתפים המשווקים)" המורשיםעילות המסחרית של המשווקים הפ

 .אשר מופיעים באתר ברימאג "(המבצע

 "תקופת
 "המימוש

 לתקנון זה.  4כפי שמוגדר בסעיף 

 למבצע:  תנאים .3

הטבה אחת קבל ל משתתף אשר ירכוש בתקופת המבצע אחד מן המוצרים יהיה זכאי .א
 הבאים: התנאיםכל וכל זאת בכפוף להתקיימות , בלבד

במבצע   המשתתף מורשה אצל משווקבתקופת המבצע  המוצר את רכש המשתתף (1)
בין  יוסדרו התשלוםושילם תמורה מלאה בגינו )כמפורט בהגדרה מעלה(. תנאי 

 ;המשתתף לביןהמשווק המורשה 

, ובכפוף לאחר אספקת המוצר בפועל ההטבה אתהמשתתף יהיה זכאי לקבל  (2)
  ;ן זהלתקנו 4לתנאים המנויים בסעיף 

 לתקנון זה;  6ה כאמור בסעיף עסקאו ביטל את ה החליף את המוצרלא המשתתף  (3)

בכל  ההטבההמשווק המשתתף במבצע אינם רשאים להמיר או לשנות את ו המשתתף .ב
 .זו הטבהמקום  באחרת קבלת הטבה בכלל זה ו ,צורה ואאופן 

 תנאים להטבה: .4

קוד אישי לצורך מימוש  עלון המכילבמעמד הרכישה יקבל המשתתף  :קבלת ההטבה .א
 . ההטבה באופן המפורט בתקנון זה

להתקיימות  בכפוףסיטון  בחנות המקוונת שלההטבה ניתנת למימוש  :מימוש ההטבה .ב
 התנאים הבאים:

של ברימאג.  )יבצע אקטיביזציה( באתר המבצעההטבה המשתתף יתקף את  (1)
 lg.mreshet.co.il-www.siton  תיקוף כאמור יעשה באמצעות צירוף צילום של

עד ליום , הקוד המוטמע על העלוןצילום בד בבד עם  של המוצרהמס חשבונית 
במקרה של קבלת מסמך לא קריא, או בכל מקרה של ספק במהימנות . 8.5.2016

 המסמך, ברימאג תהיה רשאית ליצור קשר עם המשתתף לאימות הפרטים.

http://www.sitononline.co.il/
http://www.siton-lg.mreshet.co.il/
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, מספר הטלפון האישי שלושמו,  אתרת תיקוף ההטבה, יזין המשתתף במסג
 ויאשר לברימאג להעביר את פרטיו כתובת מייל פעילה אליה יישלח האישור,

 אל סיטון לצורך מימוש ההטבה כאמור בתקנון זה.  האישיים 

בצורה של  המשתתף קיבל אישור על תיקוף ההטבה. אישור כאמור ינתן למשתתף (2)
 על ידי המשתתף תיקוף ההטבהממועד  שעות 72 בתוך  סיטוןהודעה מאת 

 . לינק ייעודי דרכו ניתן להזמין את ההטבה ובצירוף

, כולל דרך הלינק הייעודי אותו יקבל מחברת סיטוןכמשתמש ירשם המשתתף  (3)
 אישור הסכמתו בתהליך הרישום לתקנון החנות המקוונת

אחד מתוך סלי קניה, יבחר ו לחנות המקוונת דרך הלינק הייעודי המשתתף יכנס (4)
 לתקנון זה. 'בנספח א יםכפי שמופיע

עד ליום תעשה בחירת ההטבה ומימושה על ידי המשתתף  :תקופת המימוש .ג
ללא כל הודעה נוספת שהיא, , תפקע ההטבה מאליה הםלאחרי, 29.5.2016

)להלן:  והמשתתף לא יהיה זכאי לקבלת כל תמורה אחרת או נוספת במקום ההטבה
  "(.המימוש "תקופת

מובהר . בלבד המשתתףוניתנת למימוש על ידי  אישיתינה הההטבה  :הטבההזכות ב .ד
על פי נוהלי החנות המקוונת  המוצר אספקת ההטבה תהא אל הכתובת אליה נשלחכי 

  .ובתנאי שכל פרטיו האישיים של הלקוח מלאים ונכונים

בה בכל אופן או צורה, ובכלל רשאי להמיר או לשנות את ההט והמשתתף אינ :שינויים .ה
 הטבה.ה במקוםזה קבלת הטבה אחרת 

ככל שיקבע על ידי רשות או גוף ממשלתי כי ההטבה מחויבת בתשלום מס  :חבות מס .ו
מכל סוג או מין שהוא, יהיה המשתתף מחויב לשאת בתשלום מס זה, מבלי שתהא לו 

 כל טענה, דרישה או תביעה נגד ברימאג. 

 סיטון על ידי שירות הניתניםללטובין או נושאת בכל אחריות ברימאג אינה  :ויתור .ז
, שיירכשו המצרכיםסוג אפשרויות מימוש ההטבה, במסגרת ההטבה, ובכלל זה 

או טיב השירות  , אופן המשלוח, הגעת המשלוח ליעדו, תוקף המוצריםאיכותם
, נהיעלה כל טעמשתתף לא ובכלל. ה תקופת המימושבמסגרת  על ידי סיטון שיינתנו

, ומובהר בזאת כי כל טענה, מימוש ההטבהנגד ברימאג בגין כדרישה או תביעה 
דרישה או תביעה כאמור תופנה אל סיטון, הנושאת באחריות בלעדית למימוש 

 ההטבה.

לרבות בנושא סוג  משתתף המעוניין ליצור קשר עם סיטון בעניין ההטבה, :יצירת קשר .ח
טלפון  באמצעותרשאי ליצור קשר בסל, המשלוח או בנוגע למצרכים הסל שנבחר, 
: לכתובת דואר אלקטרוני[ או באמצעות 073-7000777שמספרו: ]

[support@sitononline.co.il.] 

  עסקה יטולשינוי או ב .5

 : מוצר לאחר הרכישהה או החלפת במקרה של שינוי .א

mailto:support@sitononline.co.il
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וצר אחר שאינו נמנה על הדגמים המשתתפים שהחליף את המוצר במ משתתף
ללא כל  ,ההטבה ותתבטל לקבלתתפקע זכאותו , שקיבל את ההטבהלאחר , במבצע

הודעה נוספת שהיא, והמשתתף לא יהיה זכאי לקבלת כל תמורה אחרת או נוספת 
  במקום ההטבה.

 : עסקהבמקרה של ביטול  .ב

והחזרת מוצרים של  שביטל את העסקה, בהתאם למדיניות ביטול עסקהמשתתף 
ההטבה ותתבטל, ללא כל הודעה  לקבלתתפקע זכאותו המשווק המשתתף במבצע, 

נוספת שהיא, והמשתתף לא יהיה זכאי לקבלת כל תמורה אחרת או נוספת במקום 
 ההטבה.

 : מימוש ההטבהבמקרה של  .ג

 לאחר, לעיל ב5א או 5אמור בסעיפים כ ותו לקבלת ההטבהאשפקעה זכמשתתף 
, ההטבהבשווי מלוא סכום ההטבה את  לברימאג להשיב יחויבבה, ההטמימש ש

  כמפורט בסעיף ההגדרות ]"ההטבה"[.

 באמצעות ההטבה ושנרכש מצרכיםהזכות לביטול עסקה, על פי דין, לא תחול לגבי  .6

 . בלבד הישראלי הדין הוא ממנו הנובע וכל זה המבצע על החל הדין .7

את  לשנות, וכן להפסיקותקופת המבצע או  שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ברימאג .א
 פעולה בכל לנקוט וכןה לחלוקת העומד הגמים המשתתפים במבצע, שווי ההטברשימת הד

 באמצעות לציבור תימסר מתאימה מוקדמת ודעהה .הבלעדי דעתה שיקול לפי אחרת
 המשתתפים המשווקים בחנויות במקומות בהן פורסם המבצע, לרבות בכתב הודעות
  .ברימאג ובאתר במבצע

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

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

 , על פי שיקול דעתה הבלעדי של בריאמג,המדיה השוניםהשיווק והמבצע יפורסם בערוצי  .ד
 .של המשווקים המשתתפים במבצע רהובנקודות המכי

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

או  עקב רימאג לא תשא באחריות לכל נזק שייגרם למי מן המשתתפים, או כל אדם אחרב .ו
, )לרבות השימוש בו( מוצרבקשר עם הבמבצע, מימוש ההטבה או  ההשתתפות במהלך

 וזאת מעבר לאחריות המוטלת עליה על פי דין.

המשווקים השונים, וכן אינה אחראית  אצלרימאג אינה אחראית על אופן הצגת המוצר ב .ז
בנקודות המכירה בהן יירכשו את  ושיינתנאו איכות השירותים בשום מקרה לטיב 

 המבצע ובכלל.  המוצרים במסגרת
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אספקת המוצר וכן פינוי המקרר הישן יהיו בהתאם למדיניות טיפול ומחזור ציוד  .ח
 אלקטרוני של חברת ברימאג.

  ט.ל.ח. .ט

 

***** 
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 :רשימתתחנותהשירותברחביהארץ

 

 טלפון עיר כתובת שם התחנה

 
 חיפה

 8404* מפרץ חיפה 88ההסתדרות 

 8404* אילת 9הבורסקאי  אילת

 
 חולון

 8404* חולון 3הסדן 

 

 
 תל אביב

 8404* ת"א 11לבונטין 

 
 

 באר שבע

 8404* באר שבע 4דרך חברון 

 
 ירושלים

 8404* ירושלים 24כנפי נשרים 

 
 


