
 

, לקוחות יקרים
 

 VAXשואבי אבק אלחוטיים מבית  מבצע תקנון :הנדון
 

 ירכשו אשר ללקוחותיה תעניק(, ניופאן: "להלן)מ "בע ניופאן" VAXשואבי אבק אלחוטיים " מבצע במסגרת
שואבי אבק , להלן םכהגדרת TBTTV4T1 או TBTTV4B1שואבי אבק דגמים , המבצע תקופת במהלך

 יום ממועד 30אפשרות להשיב את המוצר המזכה לאחר "(, ים/ההמזכ ים/המוצר: "להלן)  VAXאלחוטיים 
 "(:המבצע: "להלן) להלן זה בתקנון כמפורט הכל"(, חבילת ההטבות: "להלן) הרכישה

 
 .רביםאו /ו לנקבה גם מתייחס והינו בלבד נוחות לצורכי הינו ויחיד זכר בלשון השימוש זה בתקנון .1

 
כפי שהן , המבצע יחול על לקוח אשר ירכוש את המוצר המזכה בחנויות המשתתפות במבצע בלבד .2

-1-700 ובמספר הטלפון www.newpan.co.ilמפורטות באתר האינטרנט של ניופאן בכתובת האינטרנט 
 .ובאחריות הלקוח לוודא האם המבצע חל באותה חנות אליה פנה, 700-727

 
 כולל 30.04.2017 ליום ועד 16.03.2017 מיום החל המזכה המוצר את ירכוש אשר ללקוח בתוקף המבצע .3

לפי שיקול דעתה , או לקצר את תקופת המבצע/ניופאן רשאית להאריך ו. ("המבצע תקופת: "להלן)
 . להלן9ובלבד שתינתן הודעה בקשר לאמור כמפורט בסעיף , הבלעדי

 
 . יחידות100 הינו במבצע אשר משתתפים המזכים המזערי של המוצרים מספרם .4

 

דמי  ₪ 49בעלות של   יום מהמועד בו נרכש המוצר המזכה30אפשרות להשיב את המוצר המזכה לאחר  .5
 .ביטול
 

או / ועובדים לוועדי מכירות במסגרת המבצע בתקופת יירכשו אשר מזכים מוצרים על חל אינו המבצע .6
 במסגרתאו /ו ניופאן של" ישירשיווק  "מחלקת באמצעות שתעשה מכירה במסגרתאו /ו" חבר"מועדון 

או /המבצע לא חל על מוצרים מזכים אשר יירכשו מעודפים ו, כמוכן. למוסדות מיוחדות מכירה עסקאות
 . מתצוגה

 
 . של כל רכיב מחבילת ההטבותמימושו אי בגיןאו /ו ההטבות חבילתאו זיכוי בגין / פיצוי ולקבל ניתן לא .7

 
 .  כפל מבצעיםאין .8

 
 הודעה למתן ובכפוף הבלעדי דעתה שיקול פי על עת בכל המבצע תנאי את לשנות רשאית תהא ניופאן .9

 .המבצע בדבר הראשונה ההודעה ניתנה בו אופן באותו מראש

 
תכריע ניופאן , או הוראות תקנון זה/או תנאיו ו/או כלליו ו/בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם המבצע ו .01

 . בעניין והכרעתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור
 

מכל מין וסוג ביחס , או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר/היה ותמצא אי התאמה ו .11
 .תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה, למבצע

 
המבצע אינו חל על מוצרים מזכים אשר יירכשו . תקנון זה יוצג באתר ניופאן במהלך תקופת המבצע .21

או במסגרת מכירה שתעשה /ו" חבר"או מועדון /בתקופת המבצע במסגרת מכירות לוועדי עובדים ו
, כמו כן. או במסגרת עסקאות מכירה מיוחדות למוסדות/של ניופאן ו" שיווק ישיר"באמצעות מחלקת 

 . או מתצוגה/המבצע לא חל על מוצרים מזכים אשר יירכשו מעודפים ו
 


