
 

 

  02.03.2017  הלקוח/ה יקר/

  2017פסח  –זוגית  שףסדנאת  קבל דלונגימתוצרת תנור קנה  תקנון מבצע

  

 מלבד דגם (מתוצרת דלונגי בנוי / משולב תנור  במסגרת המבצע, "ניופאן" מעניקה לכל הלקוחות הרוכשים

NDB112 ,NDB113,  NDB118 ,NDB80 בהתאם לתנאי  )ס"מ ותנורים דו תאים 100ס"מ, דגמי   90, דגמי

(לא כולל מוצרים מתצוגות  ומיבוא חברת "ניופאן" בלבד בלבד *בחנויות המובחרותהמבצע המפורטים להלן 

  :  ועודפים)

 תל אביב 21שתתקיים ברחוב יוניצמן   מתנת "ניופאן גורמה" חווייתית  זוגית שףסדנאת  -

 .מר המלאיאו עד ג 30.04.2017ליום ועד  16.04.2017מיום החל  תוקף המבצע .1

ס"מ, דגמי   90דגמי  ,  NDB112 ,NDB113 NDB118, ,NDB80המבצע חל על כל התנורים, מלבד דגם  .2

אשר יובאו על ידי ניופאן בלבד ואשר יירכשו ברשתות ובחנויות   מתוצרת דלונגיתאיים , -ס"מ ותנורים דו 100

 המובחרות.

 מתצוגה ו/או עודפים. פריטיםהמבצע אינו חל על  .3

 מבצעים ו/או הנחות מכל סוג שהוא.אין כפל  .4

אחרת, לא ניתן יהיה להמיר בהנחה נוספת ובכל מתנה ו/או להחליפה ב המתנה/הטבהלא ניתן להזדכות בגין  .5

 מקרה באחריות ניופאן להעניק את המתנה.

 .ניתן למימוש במקביל להטבות/מבצעים לא .6

 באחריות המחזיק בלבד. -גניבה/אובדן/השחתה  .7

 .ועסקאות מיוחדות ,אינטרנטמכירות דרך שיווק ישיר, ועדי עובדים  המבצע אינו חל על .8

בתוך  962833203 באמצעות פקס שמספרועל הלקוח לשלוח ל"ניופאן", : אופן מימוש זכאות להשתתף בסדנה .9

חתומה בכתב ובקשה  - רכישה ה את חשבוניתמעבד המזון המשתתף במבצע  מיום רכישת קלנדארים ימים 7

ובהתאם  וידוא כי מעבד המזון הנרכש הינו מעבד מזון המשתתף במבצעלאחר הסדנה. שובר לקבלת ידו 

ימי עבודה   14וזאת בתוך לבית הלקוח  לתנאי המבצע כמפורט בתקנון זה, ניופאן תשמח לשלוח את השובר

  מיום אישור הפרטים כאמור.                               

ניתן יהיה לממש את  שובר לא זה,  חודשים מתאריך הרכישה  לאחר תאריך 4הינו הסדנה  תוקף שובר   

הסדנה, לא ניתן יהיה להאריך את תוקפו לא יינתן פיצוי ו/או זיכוי בגין שובר הסדנה. ולא יהיה ניתן להמירו 

  לכסף מזומן או למתנה אחרת. 

עם הלקוח ותתאם את : לאחר קבלת שובר הסדנה, ניופאן גורמה תיצור קשר אופן מימוש השובר .10

  השתתפותו בסדנה לפי התאריכים אשר יוצעו ללקוח ועל בסיס מקום פנוי. 

במקרה של ביטול ו/או שינוי  ₪ 25הלקוח ימסור את פרטי כרטיס האשראי שלו, אשר ישמש לגביית 

 תאריך השתתפות בסדנה, בניגוד לתנאי הביטול ו/או שינוי תאריך המפורטים להלן.

: ניתן לבטל ו/או לבקש להשתתף במועד אחר מזה שנקבע  שינוי תאריך השתתפות מדיניות ביטול ו .11

שעות לפני מועד הסדנה.  לקוח שיבקש לבטל ו/או לשנות את תאריך השתתפותו בסדנה לאחר  48עד 

ס האשראי אותם מסר דמי ביטול באמצעות פרטי כרטי ₪ 25-המועד המותר לביטול יחויב ב

 לניופאן גורמה.



 

 

כל תנאי מתנאי המבצע, בכפוף לכל דין ולמתן הודעה בכתב  מרת לעצמה את הזכות לשנותשוניופאן  .12

 .ומראש באותו אופן בו פורסם התנאי בראשונה

כל תנאי מתנאי המבצע, בכפוף לכל דין ולמתן הודעה בכתב ומראש  שומרת לעצמה את הזכות לשנותניופאן  .13

 .באותו אופן בו פורסם התנאי בראשונה

 צג באתר ניופאן במהלך תקופת המבצע.תקנון זה יו .14
  

   1700-700-727: המשתתפות במבצע * לרשימת החנויות המובחרות


