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 LG A9 קשואבי אבל "טרייד אין" מבצע תקנון
  כללי .1

 שואבי אבק תקנון זה נועד להסדיר ולקבוע את תנאי המבצע, כהגדרתו להלן, בנוגע לרכישת  .א
 ). "ברימאג"על ידי ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ (להלן:  ים, המיובאA9מסדרת  LG תוצרת

זה לפרסומים אחרים כלשהם  התאמה כלשהי בין הוראות תקנון- 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

  .A9מסדרת  LGתוצרת לשואבי אבק "טרייד אין"  מבצע  "מבצעה"

  :(במצטבר) הבאים תנאיםהכל ב שעומדפרטי  צרכן  "משתתף"

 לשימוש במסגרת "טרייד אין" במבצע המשתתפים מהמוצרים אחד רכש )1(
 י;משפחת או אישי, ביתי שעיקרו

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

 "המוצר"
"המוצר או 

המשתתף 
  במבצע"

מנויים בטבלה הבלבד ומהדגמים המשתתפים במבצע  LGמתוצרת  שואב אבק
  :םואו פג המעודפים, תצוג מוצר למעט הבאה

לפני  לצרכן מומלץ מחיר  דגם:
  טרייד אין

אחרי  לצרכן מומלץ מחיר
  רייד איןט

A9BEDDING  ₪ 1,990  ₪ 1,490 
A9BEDDING2  ₪ 2,490  ₪ 1,990 

A9MASTER X 2  ₪ 2,690  ₪ 2,190   

  

  
  
  
  "ההטבה"

  
המחירים המוצגים לעיל הם מחירים מומלצים לצרכן בלבד. מחירי המוצרים 
המשתתפים במבצע נקבעים על ידי המשווקים המורשים בלבד ולפי שיקול 

עשוי להיות שונה  המשתתפים במבצעהמחיר של המוצרים דעתם הבלעדי. 
  בנקודת המכירה של המשווקים השונים. 

  
  (בש"ח) שווי הטבה  מוצר

 LGמתוצרת שואב אבק  ש"ח לרכישת 500ע"ס הנחה 
  .מהדגמים המשתתפים במבצע

500  
  

 המבצע תקופת .3

) "תקופת המבצעלהלן: "(כולל) ( 14.7.2018ועד ליום  14.6.2018המבצע יהיה בתוקף החל מיום   .א
 או עד גמר המלאי, כמפורט להלן, לפי המוקדם מביניהם.

  יחידות מכל דגם המשתתף במבצע. 50שהוקצה למבצע:  ימינימאלמלאי 
  .יחידות 700-ל מלאי ההטבה מוגבל
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מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן א' לחלק זה, תקופת המבצע תהיה במסגרת שעות הפעילות   .ב
 המשתתפים המשווקים(" אשר מופיעים באתר ברימאג המורשיםים המסחרית של המשווק

 .")מבצעב

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 תאימהמ מוקדמת . הודעההבלעדי דעתה שיקול לפי אחרת
 .ברימאג ובאתר במבצע המשתתפים המשווקים בחנויות בכתב

  למבצע:  תנאים .4

ידני קטן (כגון שואב  שואב אבק כלשהו, למעט שואב אבקבתקופת המבצע יחזיר  משתתף אשר  .א
חד מן המוצרים במסגרת רכישת א כנגד החזרה זו, הטבההלקבלת זכאי יהיה  ,)לרכב אבק

 התנאים הבאים:כל , וכל זאת בכפוף להתקיימות שתתפים במבצעהמ

 ,אשר יהיה מכל יצרן ומכל דגם, שואב אבק כלשהובתקופת המבצע חזיר ההמשתתף  )1(
במסירה , בין אם תקין ובין אם פגום, )לרכב ידני קטן (כגון שואב אבק למעט שואב אבק

 .משווק המשתתף במבצע פיזית לחנות

, מן המוצרים המשתתפים במבצעמוצר  רכש המשתתף, שואב האבקבמעמד החזרת  )2(
  המשתתף; בין המשווק המורשה לבין יוסדרו . תנאי התשלוםלעיל 2בסעיף כמפורט 

 לתקנון זה;  5ה כאמור בסעיף עסקאו ביטל את ה החליף את המוצרלא המשתתף  )3(

וי כספי א יינתן זיכבלבד, ל שואב האבק החזרתהנחה במעמד מתן יעשה בדרך י ההטבהמימוש   .ב
 .במועד מאוחר יותר וצר מן המוצרים המשתתפים במבצעמת או אחר לרכיש

בודד מוצר כל רכישה של  כנגדניתן לממש הטבה אחת בלבד למען הסר ספק, במסגרת המבצע   .ג
 מן המוצרים המשתתפים במבצע.

 ואהמשווק המשתתף במבצע אינם רשאים להמיר או לשנות את ההטבה בכל אופן ו המשתתף  .ד
 .אחרת חלף הטבה זובכלל זה קבלת הטבה ו צורה,

 ה המוצר.צל המשווק המשתתף במבצע ממנו נקנההטבה ניתנת למימוש א  .ה

, במהלך חד מן המוצרים המשתתפים במבצעאניתן להשתתף במבצע גם באמצעות רכישת   .ו
ובאתרי  online.co.il-://www.brimaghttp  –תקופת המבצע, באתר הסחר של ברימאג 

במעמד מראש, ההטבה תינתן  במקרים אלה. הסחר השונים של המשווקים המשתתפים במבצע
במעמד מכן, -לאחרידי המשתתף יימסר לשליח - הרכישה באתר, כאשר שואב האבק שיוחזר על

 תבקשים.. כל שאר התנאים שלעיל יחולו בשינויים המידי השליח-על אספקת המוצר שנרכש
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  ביטול עסקהשינוי או  .5

 :לאחר הרכישה החלפת המוצראו  במקרה של שינוי  .א

ל את המוצר במוצר אחר שאינו נמנה ע משתתף שהחליףיה רשאית לדרוש מן הברימאג תה
, המבצע במסגרת שקיבל הטבהה את שיבלה הנזכרים מעלה,במבצע הדגמים המשתתפים 

  .שואב האבק הישןכנגד החזרת 

 :עסקהטול במקרה של בי  .ב

למדיניות לדין או שביטל את העסקה, בהתאם משתתף ה רשאית לדרוש מן הברימאג תהי
 שיב את ההטבה שקיבללהביטול עסקה והחזרת מוצרים של המשווק המשתתף במבצע, 

   .החזרת שואב האבק הישן, כנגד המבצע במסגרת

 

 שונות .6

, ידה בתנאי המבצעהסכמה של המשווקים לעמ מהווהמכירת המוצרים בתקופת המבצע   .א
 משתתפים העומדים בתנאי תקנון זה.למתן ההטבה ל לרבות אחריותם

  המבצע יהיה בתוקף בכפוף לקיומם המצטבר של כל התנאים המפורטים בתקנון זה.  .ב

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

  נה מהווה הסכמה להוראות תקנון זה על כל תנאיו.רכישה של המוצר וקבלת ההטבה בגי  .ד

ובנקודות המכירה של המשווקים המשתתפים  בערוצי השיווק והמדיה השונים פרסום המבצע  .ה
 ג.אעל פי שיקול דעתה הבלעדי של ברימ , יבוצעבמבצע

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

או  עקב ,ברימאג לא תשא באחריות לכל נזק שייגרם למי מן המשתתפים, או כל אדם אחר  .ז
וזאת מעבר לאחריות המוטלת ההשתתפות במבצע, מימוש ההטבה או שימוש במוצר,  במהלך

 עליה על פי דין.

המשווקים השונים, וכן אינה אחראית  לאצברימאג אינה אחראית על אופן הצגת המוצר   .ח
בנקודות המכירה בהן יירכשו את המוצרים  שיינתנואו איכות השירותים בשום מקרה לטיב 

 במסגרת המבצע ובכלל. 

 ט.ל.ח.  .ט

  

***** 

  


