
 

 
 
 

 61/60/80תאריך: 
 לקוחות יקרים,                                                                                                     

 מבית ניופאן" 7102 יוני HAIER מקררי": תקנון מבצע הנדון
 

תקופת מהלך לקוחות שירכשו בלתעניק "(, ניופאןניופאן בע"מ )להלן: " ",7680יוני  Haierמקררי " במסגרת מבצע
אצל מי מבין המשווקים המורשים  ,להלן 4מבין המוצרים המפורטים בסעיף  איזהכהגדרתה להלן,  ,המבצע

"(, הטבה לפיה ניופאן תשתתף המוצר/ים המזכה/יםלהלן )להלן: " 7בסעיף  ותובחנויות המורשות כמפורט
על פי ובהתאם הכל  של ניופאן, שירותה ספקמאת מוצר המזכה ל לאחר אחריות )שירותי אחזקה( ברכישת שירות

, )בנוסח כתב השירות פי שיימסר במועד רכישת המוצר המזכה( לבין הלקוח ספק השירותלכתב השירות שבין 
, הכל כמפורט בתקנון זה להלן )להלן: בלבד₪  99השתתפות הלקוח ובכפוף לתשלום של הלקוח בסך של וזאת ב

 "(: המבצע"
 
 .רבים/או ו לנקבה גם מתייחס והינו בלבד נוחות לצורכי הינו ויחיד זכר בלשון השימוש זה נוןבתק .8

 
המשווקים מי מבין אצל מהתוצרת והדגם כפי שיפורטו להלן, אשר נרכש מוצר מזכה רכישת המבצע יחול על  .7

ן באתר האינטרנט של ניופאברשימה המופיעה  יםפורטמ, ההמורשים ובחנויות המורשות בלבד
www.newpan.co.il  באחריות הלקוח לוודא האם  וכפי שתעודכן מעת לעת. 8-066-066-070ובמספר הטלפון

 המבצע חל באותה חנות אליה פנה.

 
)להלן:  כולל 38.1.7680 ליום ועד 1.0.7680 מיום החל המזכה המוצר את ירכוש אשר ללקוח בתוקף המבצע .3

לקצר את תקופת המבצע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד  "(. ניופאן רשאית להאריך ו/אוהמבצע תקופת"
 להלן. 1שתינתן הודעה בקשר לאמור כמפורט בסעיף 

 
 :שבמבצע ופירוט הדגמים המשתתפיםפרטי ההטבות  .4

 
, יהא זכאי בנוסף 076HRF-ו 450HRF ,556HRFארבע דלתות מהדגמים  Haierלקוח שירכוש מקרר  .4.8

מאת ספק שירות של , לרכוש שירותי אחזקה על ידי ניופאן שתינתן לשנת אחריות מלאה על פי דין
 על פי המפורט, כדלקמן:ניופאן 

 
הכל  –בעלות  על המדחס בלבד+ שבע שנים שירותי אחזקה נוספות שנתיים שירותי אחזקה מלאות 

מסר ללקוח על ידי ספק השירות על פי ובהתאם לכתב השירות שייו, בלבד ₪ 99בעלות ללקוח של 
 . במועד רכישת המוצר המזכה ובכפוף לתשלום השתתפות הלקוח כאמור

 
, 309HRF ,456HRF ,565HRFמקפיא עליון )מקררים הפוכים( מהדגמים  Haierלקוח שירכוש מקרר  .4.7

953HRF ,954HRF ,089HRF ,076HRF ,346HRF ,776HRF ,356HRF ,044HRF ,576HRF ,
315HRF 035-וHRF ,לרכוש שתינתן על ידי ניופאן יהא זכאי בנוסף לשנת אחריות מלאה על פי דין ,

 על פי המפורט, כדלקמן:מאת ספק שירות של ניופאן שירותי אחזקה 
 

, הכל על בלבד ₪ 99של ללקוח בעלות  שירותי אחזקה לתקופה של תשע שנים נוספות על המדחס בלבד
על ידי ספק השירות במועד רכישת המוצר המזכה ובכפוף מסר ללקוח פי ובהתאם לכתב השירות שיי

 . לתשלום השתתפות הלקוח כאמור
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
ו/או מועדון  עובדים לוועדי מכירות במסגרת המבצע בתקופת יירכשו אשר מזכים מוצרים על חל אינו המבצע .5

, המבצע לא חל על כן כמו. למוסדות מיוחדות מכירה עסקאות במסגרת שתעשה מכירה במסגרת/או ו"חבר" 
 מוצרים מזכים אשר יירכשו מעודפים ו/או מתצוגה. 

 
 .המימוש אי בגין/או ו ההטבהפיצוי ו/או זיכוי בגין  לקבל ניתן לא .0

 
 כפל מבצעים.  אין .0

 
 מראש הודעה למתן ובכפוף הבלעדי דעתה שיקול פי על עת בכל המבצע תנאי את לשנות רשאית תהא ניופאן .1

 .המבצע בדבר הראשונה ההודעה נהנית בו אופן באותו
 

בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם המבצע ו/או כלליו ו/או תנאיו ו/או הוראות תקנון זה, תכריע ניופאן בעניין  .9
 והכרעתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור. 

 
למבצע, היה ותמצא אי התאמה ו/או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל מין וסוג ביחס  .86

 תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.
 

 תקנון זה יוצג באתר ניופאן במהלך תקופת המבצע .88

 

 
 
 


