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 KMIX קסריםילמ מבצע תקנון
 כללי .1

קסרים ימ תקנון זה נועד להסדיר ולקבוע את תנאי המבצע, כהגדרתו להלן, בנוגע לרכישת .א
על ידי ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ )להלן:  ים, המיובאKMIXמסוג , KENWOOD תוצרת

 (. "ברימאג"

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

 גברים ולנשים כאחד.ומופנים אל אך מיועדים תנאי תקנון זה מנוסחים בלשון זכר  .ג

 תקנון זה יוצג באתר האינטרנט של ברימאג במשך תקופת המבצע, בכתובת אתר האינטרנט .ד
http://www.brimag.co.il  :("אתר ברימאג)להלן". 

 הגדרות .2

 .KENWOODתוצרת  KMIX מסוג קסרילמ מבצע "מבצעה"

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

 שעיקרו לשימוש במבצע המשתתפים מהמוצרים אחד שרכש פרטי לקוח (1)
 משפחתי; או אישי, ביתי

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

מנויים בטבלה המהדגמים המשתתפים במבצע KENWOOD מיקסר מתוצרת  "המוצר"
 :םואו פג המעודפים, תצוג מוצר למעט הבאה

 לצרכן )בש"ח( מחיר דגם:
KMX 70GR,70GY,70RD,70BL 

70,71,72,80,81,82,84 
1,690 

 

 

 "ההטבה"

שונה בנקודת המכירה של המשווקים  עשוי להיות המחיר הקודם של המוצרים שבמבצע
 המכירה עצמה.  ודתהשונים. המחיר הקודם מוצג בנק

)תשעים ותשעה  ₪ 99תמורה לתשלום של הבאים ב אחד מהמוצריםזכאות לרכישת 
 :שקלים חדשים(

 )בש"ח( שווי הטבה מוצר
 KENWOOD, תוצרת מטחנת בשר למיקסר

 AX950 דגם
399 ₪  

דגם  KENWOOD רלמיקס אביזר סיליקון
AX500 

199 ₪  

 או
  ₪ EO12012 599דגם  DELONGHI טוסטר אובן  

  99 תבנית פיירקס 

http://www.brimag.co.il/
http://www.brimag.co.il/
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המחיר הקודם של המוצרים ברימאג אינה שיווקה את מוצרי ההטבות קודם למבצע, כך ש
שונה בנקודת המכירה של המשווקים השונים. המחיר  המוצעים כהטבה עשוי להיות

 .נקודת המכירה עצמההקודם מוצג ב

 

 "VIPשירות "

תתואם לאחר קבלת הפרטים וברימאג ההדרכה תתבצע על ידי  :הדרכה בבית הלקוח .א
  .נספח א'המופיעים בטופס מימוש המבצע, המצורף לתקנון זה כ

הכל  - אחריות מטעם היבואן, ובנוסף אחריות נוספת מוגבלת ה אחת שלשנ :תקופת אחריות .ב
 : כפי שיפורט להלן

, ותכלול בנוסף אספקת ן בשנה הראשונה תהא בהתאם לדיןאיות מלאה של היבואחר (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)
המוצר  אחריות מוגבלת על המנוע של –( לעיל1ב)2כאמור בסעיף  היבואןאחריות 

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

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

 המבצע תקופת .3

( או עד "תקופת המבצע)כולל( )להלן: " 11.6.16ועד ליום  8.5.16המבצע יהיה בתוקף החל מיום  .א
 גמר המלאי, כמפורט להלן, לפי המוקדם מביניהם.

 

 .יחידות 100מלאי מינימלי לדגמים ולהטבות שהוקצה למבצע:  

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

 ."(המבצע

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

 הודעות באמצעות לציבור תימסר מתאימה מוקדמת . הודעההבלעדי דעתה שיקול לפי אחרת
 .ברימאג ובאתר במבצע המשתתפים המשווקים בחנויות בכתב

 למבצע:  תנאים .4

לקבלת זכאי יהיה  המשתתפים במבצע, משתתף אשר ירכוש בתקופת המבצע אחד מן המוצרים .א
 התנאים הבאים:כל , וכל זאת בכפוף להתקיימות הטבהה

ורט בהגדרה המוצר בתקופת המבצע ושילם תמורה מלאה בגינו )כמפ את רכש המשתתף (1)
 המשתתף; בין המשווק המורשה לבין יוסדרו מעלה(. תנאי התשלום

ושילם  המשתתף המשווק בחנות המוצר רכישת במעמד שלח את הטופס שקיבל המשתתף  (2)
 ;)ג( לתקנון זה4סעיף תמורה בגין ההטבה, והכל בכפוף להוראות 
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יותר ממוצר  בתקופת המבצע, אף אם רכש בלבדהמשתתף יהיה זכאי לקבל הטבה אחת  (3)
 ;אחד

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

מימוש טופס חתימתו על , אלא בכפוף לבאופן מפורש לוותר על ההטבה המשתתף לא ביקש (5)
 .המבצע

 ואהמשווק המשתתף במבצע אינם רשאים להמיר או לשנות את ההטבה בכל אופן ו המשתתף .ב
 .אחרת חלף הטבה זוקבלת הטבה בכלל זה צורה,ו

 :V.I.P -ושירות ה  טבהההנחיות למימוש ה .ג

 מבצע.מימוש טופס  את במעמד הרכישה יקבל המשתתף .1

 למימוש בכפוף להתקיימות התנאים הבאים: ניתניםV.I.P  -ושירות ה ההטבה .2
האם לממש את זכאותו לרכישת  סימןו טופסבאת כל הפרטים המשתתף מילא  .א

 ; ל זכאות זואו לוותר ע ההטבה
בהתאם  ירוף חשבונית הקניה כהוכחה לרכישת המוצרבצאת הטופס שלח המשתתף  .ב

יום  60מתום  לא יאוחר, וזאת 5594067-03באמצעות פקס שמספרו לתקנון זה, 
 ;מתאריך רכישת המוצר

המשתתף אל  התקשראת ההטבה,  לממשהמשתתף  שבחרוככל  לאחר שליחת הטופס, .ג
 ;תשלום עבור ההטבההוהסדיר את  03-6530288 מספרוש ,מרכז ההזמנות של ברימאג

( עמידתו 2( פרטי המשתתף; )1, ובכלל זה: )המשתתףאת פרטי  אימתהברימאג  .ד
עבור  אישור תשלום מחברת האשראי הבליק ובמידת הצורך, (3בתקנון המבצע; )

 ;ההטבה
ככל שהמשתתף בחר לממש את ההטבה, הוא בחר אחת משתיים: )א( קבלת ההטבה  .ה

)ב( איסוף ההטבה באחת  או; ₪ 49לאחר התשלום בתוספת תשלום דמי משלוח בסך 
 מתחנות השירות המפורטות בתקנון זה, ללא עלות.

ימי  30וזאת תוך V.I.P   בית הלקוח מעטפת לאברימאג  לאחר שליחת הטופס, תשלח .3
ככל שהמשתתף מרגע קבלת אישור התשלום מחברת האשראי או שליחת הפקס,  עסקים

  .בחר שלא לממש את ההטבה
 תו של מדריך מטעםמועד הגעואם ית ,פרטי הרכישה שעות מקבלת הפקס 72עד  .א

מועד השיחה עם מרכז השירות של ימי עבודה מ 14עד זאת ו, משתתףברימאג לבית ה
 . ברימאג

מתום  ימים 60לתיאום הדרכה תעמוד בתוקף למשך יובהר כי זכאות המשתתף  .ב
 תקופת המבצע.

  ביטול עסקהשינוי או  .5

 :לאחר הרכישה החלפת המוצראו  במקרה של שינוי .א

את המוצר במוצר אחר שאינו נמנה על הדגמים המשתתפים הנזכרים מעלה,  משתתף שהחליף
, על כל קיבלש המבצע, ככל במסגרת שקיבל הטבהה את ישיבלאחר שקיבל את ההטבה, 

  חלקיה ואביזריה באריזתה המקורית וללא כל נזק.
לחילופין, יהיה זכאי המשתתף לשלם לברימאג את ההפרש שבין המחיר המקורי של ההטבה 

 וזאת במעמד החזרת המוצר. ש"ח, 99לבין מחיר 

 : עסקהבמקרה של ביטול  .ב
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ים של המשווק שביטל את העסקה, בהתאם למדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרמשתתף 
על כל חלקיה , המבצע במסגרת שקיבל , ככלהמשתתף במבצע, ישיב את ההטבה שקיבל

  .וללא כל נזק ואביזריה באריזתה המקורית
לחילופין, יהיה זכאי המשתתף לשלם לברימאג את ההפרש שבין המחיר המקורי של 

 , וזאת במעמד החזרת המוצר. ₪ 99ההטבה לבין מחיר 

 צר:במקרה של נזק למו .ג

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

 

 משווקים .6

טופס באחריותם לספק את והמשתתפים במבצע  ועבר לידי המשווקיםי ההטבהטופס מימוש  .א
 יחד עם המוצר הנרכש.  ההטבה

, הסכמה של המשווקים לעמידה בתנאי המבצע והמהומכירת 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

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

 צע יהיה בתוקף בכפוף לקיומם המצטבר של כל התנאים המפורטים בתקנון זה.המב .ה

 זה.  בתקנוןהטבות או מתנות נוספות מלבד המצוין הנחות, אינה מעניקה  ברימאגיובהר כי  .ו

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

ג, אהשונים, על פי שיקול דעתה הבלעדי של ברימ המבצע יפורסם בערוצי השיווק והמדיה .ח
 ובנקודות המכירה של המשווקים המשתתפים במבצע.

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

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

 עליה על פי דין.

המשווקים השונים, וכן אינה אחראית  אצלברימאג אינה אחראית על אופן הצגת המוצר  .יא
המכירה בהן יירכשו את המוצרים  בנקודות שיינתנואו 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  חולון

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

 V.I.Pמבצע 
 לקוח יקר,

 

 ,דיגיטל אייג' בע"מ מבית ברימאג                    אנו מודים לך שרכשת מיקסר        

 ומברכים אותך על הצטרפותך לחוג לקוחותינו.

 .5594067-03באמצעות פקס: רכז ההזמנות של ברימאג במהנ"ל עם קבלת הטופס 

או משלוח או על ידי  בדוארלפי בחירתך אלייך  ישלחבמסגרת המבצע + האביזר שרכשת  V.I.Pה  שירות

 .המדריך שיגיע להדרכה על המיקסר

 יש לצרף לטופס זה את חשבונית הקנייה.

שם בית העסק בו 
 נרכש המוצר:

 

  שם הלקוח:

  כתובת מלאה:

  טלפון:

E-MAIL:  

 הוסף

99 ₪  

 קבל:

אביזרים  2

 למיקסר 

 או 

+ טוסטר אובן

 תבנית פיירקס

 

 טוסטר אובן  דלונגי                      או                    אביזרים למיקסר 2                    

                               AX 500                       OT1212   מערבל סיליקון       AX  950  מטחנת בשר

                  

 הריני בוחר לוותר בזאת על זכאותי למימוש ההטבה ורכישת אחד מן האביזרים הללו.          

  :חתימת הלקוח

 מכל טלפון. 6530288-03לשם קבלת מוצר, אנא התקשרו 

 בלבד ₪ 49עלות משלוח   לבד!ב                המבצע כולל את המיקסרים מסדרת

 www.brimag.co.ilתנאי המבצע יהיו בהתאם לתקנון המבצע המפורסם באתר ברימאג  

 ותהמשתתפ המתנותאת רשימת  לשנות, וכן להפסיקושומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקופת המבצע או  ברימאג

 . הבלעדי דעתה שיקול לפי אחרת פעולה בכל לנקוט וכן הלחלוקהעומדות  במבצע, שווי ההטבות

http://www.brimag.co.il/


 
 
 

 

   

 

- 7 - 

 הריני מאשר קבלת מידע פרסומי במייל ______________ ו/או בדואר

 חתימת הלקוח _________________

 


