
 2016 דפסח תשע"ומדיחים  לתנורים"קנה קבל" מבצע תקנון 

 :המבצעתוקף  .א

 עד גמר המלאי , לפי המוקדם  ו/או 29.4.2016ועד  27.03.2016התאריכים "קנה וקבל" מתקיים בין  מבצע

 מביניהם.

  1000סה"כ המוצרים המשתתפים הוא. 

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

 בכל עת.  התאריכיםו/או את  המבצעאו לשנות את  המבצעאת  לבטל 

 על ידי הבית העסק.  המבצעבאחריות בית העסק בלבד. החברה לא תהיה אחראית ולא תפקח על קיום  המבצע

 ישירות לבית העסק.   הפעילותיש להפנות כל טענה ו/או דרישה בעניין 

 בע"מ, בהתאם לאחריות  ברימאג דיגיטל  אייג'הינה ע"י חברת  הקומקום והמיקסר ידלתקינות  האחריות

 המצורפת למוצרים.

  אצל משווק שהוגדר כמורשה ברשימה  המבצעללקוחות שרכשו בתקופת היא  בפעילותהזכאות להשתתף

 .. מותנה בהצגת חשבוניתbrimag.co.ilהמתעדכנת באתר 

 ט.ל.ח 

 :המבצעמהות  .ב

 תנורי יימכרו  המבצע במהלךBEKO בפעילותכמפורט ב"דגמים שמשתתפים ומדיחים אין -משולבים ובילד" 

 )להלן: "המוצרים"( במחיר שלא יעלה על מחיר המחירון המופיע במחשב החברה והמופיע על המוצר עצמו.

 BEKOקומקום   ות:מתנ  2,  יקבל במבצע המשתתף BEKOאו מדיח   BEKOתנור לקוח קצה אשר ירכוש 

 .BKK 3015 HM, מיקסר יד מדגם  BKK 3005 KL מדגם 

  יסומנו במדבקת מבצע עם הכיתוב "קנה  במתנות,ומזכים את לקוח הקצה  במבצעהמוצרים אשר משתתפים

 וקבל", ויופיע עליהם המחיר שלא יעלה על מחיר המחירון של החברה.

  המבצע"קנה קבל",  הנחה אחרת שאינה הנחת  במבצעאין לתת על מוצרים אשר משתתפים. 

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

  המתנות יסופקו ללקוח על ידי המוביל יחד עם המקרר 

 שינוי/ביטול מוצרים בהזמנה: .ג

 :במקרה של ביטול מוצר 

  .בהתאם למדיניות החזרת סחורה של הבית העסק 

 נוספות: הנחיות .ד

  על הלקוח להחליט באיזה  -"קנה קבל" במבצע אושל הבית העסק  במבצעמוצר משתתף  -  פעילויותאין כפל

 להשתתף ואיזו מתנה או הטבה אחרת לקבל.  מבצע

  זה, אך קיבל הנחה ממחיר  למבצעולא קיבל את המתנה בהתאם  המבצעבמידה ולקוח הקצה לא ידע על

 ה אחרת, לקוח הקצה לא יהיה זכאי לקבל את המתנה.המחירון ו/או מתנה ו/או הטב

  קנה קבל". במבצעמוצרי עודפים או תצוגות אינם משתתפים" 

 :במבצעפירוט הדגמים המשתתפים  .ה

  -תנורים 

 CSS42011DW,CSE-52010, CSE62121, CSM61321, KCDM62110 

 BIM32300XMS, BIM25400XMS, BIM22301X, BIM24301W, BIE22100X    ,BKDM22100X. 

  - מדיחים

DFC04210 , DFN05210W   ,DFN28320  ,DIN2621, DFN29330  ,DIN28310  ,DSN28320X  ,
DFS05010. 

 


