
 

 

 .10.10.0      ,                                                                                                                            רכנים יקריםצ

 4102ראש השנה  -  "(המבצע: "להלן)  – נאייד'קיצהטבות  חבילתתקנון מבצע 

מיקסר   אשר ירכשו הצרכניםלכל  ,בכפוף למפורט בתקנון זה, עניקת ("ניופאן": להלן)מ "ניופאן בע, במסגרת המבצע

חבילת הטבות כמפורט להלן , מהדגמים המפורטים להלן בתקופת המבצע כהגדרתה להלן  נאייד'מתוצרת קיצ

 "(:נאייד'חבילת קיצ: "להלן)

   KSM150 / KSM156 / KSM7580:מהדגמים הבאים נאייד'לצרכנים הרוכשים מיקסר מתוצרת קיצ .0

 (מעט מתצוגה ועודפיםל) ניופאן בלבד אשר מיובאים על ידי, בחנויות המובחרות בלבד שונים בצבעים 

 .נאייד מבית ניופאן בכפוף למפורט בתקנון זה להלן'קיצ תוענק חבילת

 

, או עד גמר המלאי .210 בספטמבר 01 -ל ועד .210  בספטמבר 10 החל מיום :מבצעהתקופת  .2

 . ביניהםהמוקדם מ

 

הרשומים בתקנון  אחריותמבצע לרבות את תנאי תנאי האת  שומרת לעצמה את הזכות לשנותניופאן .0

ומראש באותו אופן בו   זה בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי על פי חוק ובכפוף למתן הודעה בכתב

 .פורסמה ההודעה הראשונה

 

 : יד לכל דגם נאי'להלן הדגמים המשתתפים במבצע ומחיר חבילת קיצ..

 

 : החבילהמחיר  נאייד'דגם מיקסר תוצרת קיצ

KSM150 - 2200 צבעוני  ₪ 

KSM156 2.00  ₪ 

ECR,ENK,KSM150 ECP .900  ₪ 

KSM7580  9900  ₪ 

    

  K45 WH   / EERKPM5    /KPM50EWHדגמים             

 .אינם משתתפים במבצע             



 

 

במסגרת ם מהדגמים המשתתפים במבצע אשר יירכשו בתקופת המבצע חל על מיקסריהמבצע אינו .9

או /ו ,של ניופאן "שיווק ישיר" או במסגרת מכירה שתעשה באמצעות מחלקת/ו עובדים ילוועדמכירות 

או במסגרת רכישה דרך אתרי /ו" חבר"או במסגרת ירידי /ו למוסדות מיוחדותמכירה עסקאות במסגרת 

מכירה לועדי עובדים במסגרת  רכשל פי שיקול דעתה הבלעדי אם המכשיר נע, ניופאן תחליט. האינטרנט

או /ו או במסגרת עסקת מכירה מיוחדת למוסדות/של ניופאן ו" שיווק ישיר"או באמצעות מחלקת /ו

 .או לא  ,בכל מסגרת אחרת כמפורט בסעיף זה

 :חבילת ההטבות  כוללת את הפריטים הבאים.      **6     

   .₪ 011יזר להכנת גלידה וסורבה בשווי אב   -        

 (.בשימוש אישי בלבד ולא מסחרי)חמש  שנות אחריות מלאה של ניופאן למיקסר     -        

  ₪ 451נאייד העולמי בשווי 'ספר בישול מהודר מבית קיצ   -        

 .₪  011-מטחנת בשר ב אוהטבה לרכישת אביזר להכנת פסטה ומייבש פסטה     -        

או  שיירכשו מתצוגה או מעודפים, המשתתפים במבצענאייד מהדגמים 'למיקסרים מתוצרת קיצכי , יובהר

פי דין -תוענק שנת אחריות אחת  על במהלך תקופת המבצע, שלא בחנויות המובחרות המשתתפות במבצע

 .נאייד'ולא תוצע האפשרות לרכישת חבילת קיצ

תעודת  להם מצורפתהמשתתפים במבצע המשתתפות במבצע מיקסרים  מהדגמים בחנויות מצאים ונייתכן 

הדגמים מבית ניופאן מ מיקסר שורכצרכן שי, ולכןשנות אחריות כמפורט בתקנון זה  9מעניקה  אחריות שאינה

של לפנות לשירות הלקוחות  יוכל,  כמפורט בתקנון זהיעמוד בכל התנאים המבצע ו קופתהמשתתפים במבצע בת

ניופאן ו את חשבונית הרכישה 100826002: ולשלוח לפקס שמספרו, 0911911929בטלפון שמספרו פאן ניו

זאת בכפוף לאישור  ,המתאימה לתנאי המבצעעם תקופת האחריות לשלוח בדואר תעודת אחריות  תשמח

  .כמפורט בתקנון זה, נרכש באחת מהחנויות המובחרותהמיקסר מחלקת המכירות בניופאן כי 

: בפקס, ניופאןמוקד שרות הלקוחות של לשלוח ל הצרכןעל : נאייד'ן קבלת חבילת קיצאופ.0

העתק מתעודת האחריות , רכישהה את חשבונית מיום רכישת המיקסר  עסקיםימי  9בתוך  ,100826002

כפי )בה יצוין מספרו הסידורי של המיקסר  נאייד'חבילת קיצ לקבלתבכתב שצורפה למיקסר ובקשה 

המיקסר  אכן נרכש בתקופת מועד רכישת לאחר   ווידוא כי (. קה שבתחתית המיקסרשרשום במדב

 נאייד 'חבילת קיצנשמח לשלוח  את , המפורטים בתקנון זה המבצע המבצע וכי הצרכן עומד בכל תנאי

     ולאחר גביית תשלום דמי משלוח בסך של מי עבודה מרגע מתן האישורי .0וזאת בתוך לבית הצרכן 

יכול לאסוף את החבילה , צרכן אשר אינו מעוניין לשלם את דמי המשלוח כאמור לעיל .בדבל₪  90

 .       בתיאום מראש עם מוקד שרות הלקוחות של ניופאן זאת, אזור תעשיה אשדוד 0מרחוב המדע 

 



 

 

 

 

ומראש בכפוף לכל דין ולמתן הודעה בכתב , כל תנאי מתנאי המבצע שומרת לעצמה את הזכות לשנותניופאן . 6

 .באותו אופן בו פורסם התנאי בראשונה

 

 .או מעודפים/המבצע אינו חל על פריטים מתצוגה ו.  0

 

 .או הנחות מכל סןג שהוא/אין כפל מבצעים ו. 01

 

 .ועסקאות מיוחדות/ אתרי אינטרנט / וועדי עובדים / המבצע אינו חל על מכירות דרך שיווק ישיר  .00

 

  .יחידות 911 הינו מבצעל נאייד המוקצה'קיצ מינימום של חבילותמספר  .02

 

 .www.newpan.co.ilתקנון זה יוצג באתר ניופאן במהלך תקופת המבצע  .00

 

        .נאייד'החזר בגין חבילת קיצ/לא ניתן יהיה לקבל זיכוי. .0

                                                                                                    

  www.newpan.co.il/  040-011-0011: המשתתפות במבצע לרשימת החנויות המובחרות* 

http://www.newpan.co.il/
http://www.newpan.co.il/

