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 2017פסח - ימיקס'מעבדי מזון מתוצרת מג תקנון מבצע:הנדון
 

ימיקס מסדרת  'במסגרת המבצע ניופאן מעניקה הטבה לכל הלקוחות הרוכשים מעבדי מזון מתוצרת מג

או /לא כולל מעבדי מזון מתצוגה ו) בלבד* בחנויות במובחרות המשתתפות במבצעשנרכשו  , 200-  ה

  :(עודפים

  או עד לגמר המלאי30.04.2017 ועד יום 16.03.2017 החל מיום המבצע יתקיים

 (MINIPLUSלמעט )ונקטרים רוטבים , מיציםלהכנת  אופציה לרכוש סט אביזרים .א

 .בלבד   179₪ -ב   700₪ בשווי 

: דגמי ערכות המסחטות אשר ניתן לרכוש הם

 ט"מק דגם

3150/3200/3200XL 2קיטויטמין 

4200/4200XL/5200/5200XL 1קיטויטמין 

 

ניופאן " תינתן סדנאת שף יחיד חוויתית מתנת 200-ברכישת מעבד מזון מסדרת ה- בנוסף .ב

 (. MINI PLUS-  ו3150למעט ברכישת דגם ) תל אביב 21שתתקיים ברחוב יוניצמן "  גורמה

 חשבונית  אתמעבד המזון ימים מיום רכישת 7בתוך , 03-9628332:בפקס, "ניופאן"על הלקוח לשלוח ל .1

 ובקשה לקבלת החנות י" כשהיא חתומה עמעבד המזוןהעתק מתעודת האחריות שצורפה ל, רכישהה

 .   (כפי שרשום במדבקה שבתחתית המעבד )ההטבה ובה  יצוין מספרו הסידורי של מעבד המזון 

ניופאן כי המוצר מיובא על ידי החברה  ונרכש חברת ישור מאת  ומתן אלאחר בדיקת המספר הסידורי .2

נשמח לשלוח . עבור המשלוח ₪ 49+  179₪ ולאחר גביית תשלום בסך* באחת מהחנויות המובחרות

 . האישור מרגע סקים ימי ע14 תוךאת המוצר לבית הלקוח ב

 .או עודפים/המבצע אינו חל על פריטים מתצוגה ו .3

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

 .או להחליפה במתנה אחרת/לא ניתן להזדכות בגין הסדנה ו .5

 . הרשומים במסמך זה בכל עתיםתנאי המבצעאת ניופאן רשאית לשנות  .6

 מחירוןהינם המחירים כמפורט ב לצרכן ת המוצרים המשתתפים במבצע המחירים המומלצים למכיר .7

 .החודש בו נמכר המוצר

 .לא יהיה זכאי להטבות המבצע, לקוח שלא יעמוד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה .8



 

למעט )ועדי עובדים , שיווק ישיר, אינטרנטה באמצעות מכירות חלים עלהמבצעים אינם  .9

 .ועסקאות מיוחדות(חבר

 .במהלך תקופת המבצעתקנון זה יוצג באתר ניופאן  .01

 03-9628332באמצעות פקס שמספרו      , "ניופאן"על הלקוח לשלוח ל: אופן מימוש זכאות להשתתף בסדנה .11

חתומה  ובקשה -רכישה  האת חשבונית מעבד המזון המשתתף במבצע  מיום רכישת קלנדארים ימים7בתוך 

ובהתאם  וידוא כי מעבד המזון הנרכש הינו מעבד מזון המשתתף במבצעלאחר . שובר הסדנהלקבלת בכתב ידו 

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

ניתן לא , זה  חודשים מתאריך הרכישה  לאחר תאריך4הינו הסדנה  תוקף שובר . מיום אישור הפרטים כאמור

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

 . ולא יהיה ניתן להמירו לכסף מזומן או למתנה אחרת

ניופאן גורמה תיצור קשר עם הלקוח ותתאם את השתתפותו , לאחר קבלת שובר הסדנה: אופן מימוש השובר .21

 . בסדנה לפי התאריכים אשר יוצעו ללקוח ועל בסיס מקום פנוי

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

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

 שעות 48או לבקש להשתתף במועד אחר מזה שנקבע  עד /ניתן לבטל ו: מדיניות ביטול ושינוי תאריך השתתפות  .31

או לשנות את תאריך השתתפותו בסדנה לאחר המועד המותר לביטול /לקוח שיבקש לבטל ו.  לפני מועד הסדנה

 . דמי ביטול באמצעות פרטי כרטיס האשראי אותם מסר לניופאן גורמה ₪ 25-יחויב ב

בכפוף לכל דין ולמתן הודעה בכתב ומראש , כל תנאי מתנאי המבצע שומרת לעצמה את הזכות לשנותניופאן  .41

 .באותו אופן בו פורסם התנאי בראשונה

 . יחידות600 המוקצה למבצע הינו ימיקס'מגספר מינימום של חבילות מ .51
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