
תקנון מבצע סתיו 2017
קהלת יבוא בע״מ - היבואנית הרשמית של מוצריי iRobot בישראל יוצאת במבצע ללקוחותיה.

המבצע תקף בקנייה דרך קהלת או דרך המשווקים המורשים בלבד.

תאור המבצע: 
כל הרוכש שואב אבק רובוטי איירובוט רומבה 980 יקבל מתנה שוטף רצפות רובוטי בראווה גט

 (Braava 240) , המתנה בשווי 1,190 ש״ח.

קבלת המתנה:

בקנייה בחנות איירובוט (למעט חנות איירובוט באיילת) : המתנה תנתן ללקוח במעמד הרכישה. 
בקנייה דרך האתר iRobot.co.il או בקנייה טלפונית דרך המוקד של קהלת 3055* : המתנה תצורף 

למשלוח של הרומבה 980.
בקניה דרך אתרי האינטרנט הבאים: וואלה שופס, ביי2, אולסייל, לאסט פרייס, פי1000 והייטקזון - 

המתנה תצורף למשלוח של המכשיר רומבה 980.
בקנייה דרך חנות או אתר אינטרנט אחר מורשה ובקנייה בחנות איירובוט באיילת:

 הלקוח יקבל את המתנה לאחר רישום המכשיר באתר, ומשלוח הצילום של החשבונית לאימייל הבא:
Free.Braava@iRobot.co.il 

יש לציין במייל שם, טלפון, מספר סידורי של דגם ה 980 שנרכש, צילום חשבונית הקנייה (ניתן לצלם את 
החשבונית בעזרת המכשיר הנייד)  וכתובת למשלוח המתנה. מייל שלא יכלול את כל הפרטים לא יהיה 

זכאי למימוש ההטבה.
המתנה תשלח על ידי שליח לבית הלקוח ללא עלות. משלוח המתנה יתבצע תוך 10 ימי עסקים מיום 

משלוח החשבונית ופרטיי הלקוח במייל.

תקופת המבצע:
החל מה 12 לספטמבר ועד ה 31 לאוקטובר 2017, או עד גמר המלאי, המוקדם מבניהם.

כמות מלאי מינימום למבצע 1,400 יחידות. 

 הערות:
 לא ניתן להמיר את המתנה להטבה כספית או כל הנחה אחרת. לא ניתן להחזיר להזדכות או לשדרג את
 המתנה לאחר הקנייה. המבצע מוגבל ליחידה אחת בלבד ללקוח. הלקוח זכאי להחזרת רומבה 980 על
 פי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע”א. במקרה של ביטול עסקה הקונה יחזיר הן את הרומבה
 980 והן את המתנה כשהיא באריזתה הסגורה וללא שימוש. חברת קהלת יבוא בע״מ רשאית להפסיק

 את המבצע בכל עת, על פי שיקול דעתה. המבצע הינו לקנייה דרך קהלת או משווקים מורשים בלבד. על
 הלקוח לוודא כי החנות שבה רכש הינה חנות מורשית וכי השואב הרובוטי היינו באחריות קהלת יבוא
 בע"מ, ולא תהיה ללקוח טענה אם לא נהג כך ולא קיבל את המתנה. חברת קהלת יבוא בע״מ לא תישא
 באחריות כלשהיא בגין אי מימוש המבצע על ידי חנויות החשמל או אתרי הסחר, תפעול והצגת המבצע

באחריות המשווקים.
 המבצע בתוקף ללקוחות אשר רכשו בפועל את המכשיר בזמן תקופת המבצע ושלחו במייל את צילום
 החשבונית בתוך תקופת המבצע. במידה ומייל הרישום ישלח לאחר תום המבצע אין קהלת מחויבת

במשלוח המתנה.
    לפרטים נוספים ניתן לפנות למרכז הטלפוני של קהלת  3055*  .

 iRobot.co.il לפרטים נוספים לגביי המכשירים רומבה 980 ובראווה גט בקרו באתר שלנו

http://iRobot.co.il
mailto:Free.Braava@iRobot.co.il?subject=%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D%20%D7%9C%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2%20%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%95%D7%94%202017
http://iRobot.co.il


רשימת המשווקים המשתתפים במבצע :

חנויות איירובוט בישראל.
 iRobot.co.il אתר האינטרנט

רשת מחסני חשמל
רשת א.ל.מ 

א.ל.מ. דיוטי פרי
רשת שקם אלקטריק
רשת ביג בוקס

רשת פטקום - אילת
רשת ביג אלקטריק
רשת חשמל נטו
סופר אלקטריק

א.א.א. עודפי חשמל
א.ע. אלון החשמל
החשמל לצרכן
גיימרס אילת
וואלה שופס
Azrieli.com
אולסייל

 ynet-shops
לאסט פרייס
חשמל ליאור

פי1000
dailysale
הייטקזון
מאמא גורו

פולק ציוד טכני
סמגל
סלון קזז

דיסק קלאב אילת

http://iRobot.co.il

