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 החברה" " 
 
 
 
 "המשווק"

 :דגמים
 

מקט 
 שם פריט ספק

6697 
 MIDEAתוכניות פירוליטי  10תנור בילד אין 

65EAE40139 

6698 
 MIDEAתוכניות שחור  9תנור בילד אין 

65DAE40041 

6699 
   MIDEAתוכניות  6תנור בילד אין מכאני 

65CME10004 

6700 
   MIDEAתנור בילד אין מכאני טורבו 

65DME30007 

6704 
  MIDEAתוכניות  9תנור בילד אין דיגיטלי 

65DAE40012 

6761 
 MIDEAתוכניות שחור טלסקופי  9תנור בילד אין 
N5M90E5-B 

6764 
 MIDEAתוכניות שחור  3D 12תנור בילד אין 

7NM30E0 

6766 
 MIDEAתוכניות שחור  8תנור בנוי טורבו 
65DME30004 

6767 
 MIDEAתוכניות לבן  8תנור בנוי טורבו 
65DME30019 

6695 
 MIDEAתוכניות  9תנור בילד אין רטרו שמנת 

65M90M1 

 
 

 "המוצר"

 מדגם:  כיריים
 MIDEAסמ  60להבות שחור  4כיריים גז  6718מקט ספק 

SFN-60G40ME401  
  או

 MIDEAסמ  60להבות לבן  4כיריים גז  6719מקט ספק 
60G40ME401-SFN 

 

 "ההטבה"

 "הוראות המבצע" .בתקנון זהההוראות המופיעות 

 "זכאי להטבה"  שלהלן. 3המנויים בסעיף  הזכאותהעומד בתנאי כל אדם 

בשעה  5.10.2020 ליום עד 08:00בשעה  16.9.2020החל מיום 
23:59. 

 תקופת המבצע""

 הוראות כלליות .2
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ההטבה. ההשתתפות הינה בכפוף ובהתאם תקנון זה בא להסדיר את תנאי קבלת  .2.1
בלשון זכר אך פונה לנשים  מנוסחהתקנון לתנאים המפורטים בתקנון זה בלבד. 

 וגברים כאחד. 

 או להוסיף/למחוק ו ן, לשנות,שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעדכהחברה  .2.2
 והתנאים המחייבים יהיו אל. וכן לבטלו ולהפסיקו בכל עת תנאים לתקנון זה,

 .באותה עתבמשרדי החברה תקנון המופיע המפורסמים ב

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בתקנון זה לבין פרסומים אחרים  .2.3
 כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.

למנוע השתתפות של  הבלעדי, הלעצמו את הזכות, על פי שיקול דעת תשומר החברה .2.4
למשתתף  הכירייםלעכב או למנוע מסירת  תהיה רשאיתוכן  כלשהו במבצע, משתתף

 תוך ביצוע מעשה של מרמה, להטבהשקיים לגביו חשש סביר כי הפך להיות זכאי 
 שימוש בתוכנות אוטומטיות או תוך הפרת התקנון או כל דין חוסר תום לב, עבירה,

 .שיעלה חשש כי עקף את כללי המבצע באופן אחר כלשהו ו/או

 זכאי להטבה .3

אגיד או לקוח עסקי או מוסדי( אשר: רכש את המוצר מהמשווק )שאינו ת פרטי לקוח .3.1
ו/או לא החליף  ההטבהבמהלך תקופת המבצע; שילם תמורה מלאה; לא וויתר על 

 את המוצר/ביטל את רכישת המוצר.

בצע במעמד הרכישה בלבד. האחריות להספקת תתשבמבצע  הכירייםהספקת  .3.2
  .בלבד מוטלת על המשווק הכיריים

 ההטבה .4

 רכישת המוצר במעמד המשווק מידייקבל לעיל,  3הזכאי להטבה, כהגדרתו בסעיף  .4.1
. על ההטבה ויתר שלא ובלבד, אחד מדגמי הכיריים שבמבצע ומפורטים להלןאת 

 .מכל אחד מהדגמים יחידות700  :להטבה שהוקצו הכיריים כמות

 שונות .5

הסכמה לתנאי תקנון השתתפות במבצע/רכישת מוצר בהתאם לתנאי המבצע מהווה  .5.1
 .זה

החברה ו/או המשווק לא יישאו באחריות בכל צורה שהיא לכל טעות או תקלה של  .5.2
 המשתתף אשר בגינה לא מימש המשתתף את ההטבה.

מובהר כי לחברה אין כל קשר  ביחד עם המוצר.  הכירייםהמשווק אחראי להספקת  .5.3
שהמשווק לא יעשה כן, מובהר כי ככל )ישיר או עקיף( עם המשתתפים במבצע. עוד 

 האחריות לפצות את הזכאי להטבה תחול על המשווק בלבד.

להסב ו/או להמחות את הזכות למימוש  ת לרוכש המוצר בלבד. איןאישי ההינ ההטבה .5.4
  ההטבה לצד שלישי כלשהו.

 ו/או לקבל זיכוי בכל אופן ודרך וצורת מסירתה ההטבהלא ניתן להמיר או לשנות את  .5.5
 או החזר בגינה.

גרם ייהוצאה שהפסד, אובדן או החברה אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, ולכל  .5.6
לזכאי להטבה ו/או לכל אדם אחר בקשר עם השתתפותו במבצע זה ו/או בקשר עם 

 .הכירייםהשימוש 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההטבה ו/או לקצר תקופת המבצע ו/או  .5.7
ת המוצרים המשתתפים בהטבה ו/או המתנות להאריכה, להפחית/להגדיל את רשימ

העומדות לחלוקה, ו/או כל שינוי ופעולה אחרים בקשר עם המבצע בהתאם לשיקול 
 דעתה הבלעדי וכפי שתימצא לנכון.
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החברה אינה אחראית לטיב ו/או איכות השירותים שיינתנו בחנויות/רשתות השיווק  .5.8
 בהן יירכשו המוצרים לפי הטבה זו ובכלל.

ו/או טיבה היא של היצרן ו/או היבואן של  הכירייםהבלעדית על איכות האחריות  .5.9
 ו/או איכותה. כירייםתהיה אחראית באופן כלשהו לטיב ה . החברה לאהכיריים

ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה  החברהרישומי  .5.10
 שהיא למבצע זה.

 .ישולם על ידי משתתף המבצע כירייםתשלום כל מס אשר יחול, ככל שיחול, על ה .5.11

 .מודיעין 8, רחוב האופה החברהבמשרדי  ניתן לעיין בתקנון המבצע .5.12

 


