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 תקנון מבצע 

 

 "(.החברה"או " ראלקו" –להלן )מ "עורכת המבצע הינה חברת ראלקו מוצרי צריכה בע

 

 .כל פעולה למימוש ההטבה מהווה קבלה והסכמה לתנאי התקנון. השתתפות במבצע כפופה לתנאי תקנון זה .2

 פרשנות .2
 .יחס לגברים ונשים כאחדבתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצורכי נוחות בלבד והוא מתי .2.2
תגברנה , או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע/בכל מקרה של סתירה ו .2.2

 .הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין

 תקופת המבצע .3
 "(.תקופת המבצע" –להלן ) 2228 מרץב 32ועד   2228 פברוארב 21המבצע יהיה בתוקף ביום  .3.2

 ההטבה  .4
 .בלבד ₪ 492מוצר אחד נוסף ב יינתן ללקוח אפשרות לקבל " בלומברג"דלתות ממותג  4 בקנית מקרר .4.2
 :מוצרים  4לבחירת הלקוח ישנם  .4.2

 LWC6100Wדגם " בלומברג"מכונת כביסה 
 או

 OEN7121דגם " בלומברג"תנור בנוי 
 או

 GSN9130דגם " בלומברג"מדיח כלים 
 או

 TGA170דגם " בלומברג" מייבש כביסה 

 צעכללי המב .5
 . רשתות שיווק, מורשים ואתרי אינטרנט פרטיים סוחריםרשאים להשתתף במבצע  .5.2
 .המוצר שייבחר יישלח לבית הלקוח בלבד  .5.2

 כללי .1
כפוף , מכל מוצר הטבה הטבות 252כמות ההטבות המוצעת במסגרת המבצע הינה בסך כולל של לפחות  .1.2

, ת המוצרים המשתתפים במבצעהחברה תהיה רשאית להגדיל את מספר ההטבות ואת כמו. לגמר מלאי
 .  לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה

כי החברה איננה אחראית  יובהר. היא באחריותו הבלעדית של המשתתף וההשתתפות במבצע ומימוש .1.2
או /ו( או רכוש/לרבות נזק גוף ו)ולכל נזק  ההטבהוכן איננה נושאת בכל אחריות לגבי  ההטבהלמימוש 

עקב ' או לכל צד ג/או מי מטעמו ו/שייגרמו למשתתף ו, או עקיפים/ישירים ו, או הוצאה/או אבדן ו/הפסד ו
 . או בקשר עם השתתפותו במבצע/ו

 . בהתאם להוראות כל דין, או לבטל את קבלת ההטבה/החברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו .1.3
ל עת וכן לשנות תקנון זה על פי שיקול דעתה או להאריך את משך המבצע בכ/החברה רשאית להפסיק ו .1.4

 .או תביעה כלפי החברה בעניין זה/ולא תהיה למי מהמשתתפים כל טענה ו, הבלעדי
או לקבל /או בכל   אופן אחר ו/או במזומן ו/או להמיר את ההטבה בהטבה אחרת ו/לא ניתן יהיה להחליף ו .1.5

 .  זיכוי מהחברה
היא , החברה מבהירה בזאת כי ככל שאזל מלאי ההטבות, לעיל 1.5מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .1.1

 .שוות ערך, להעניק למשתתף מתנה אחרת, אך לא חייבת, שומרת לעצמה את האפשרות
כל האמור בו ואת     מקבל אתכי הינו ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון ו מאשרבמבצע  השתתפותוב .1.6

 . תנאיו
, אזור 2המצודה ' או במשרדי החברה ברח/בחנויות החברה ו ללא תשלום, העתק מהתקנון ניתן לקבל .1.8

 .'ה –' בימים א 21:22 – 9:22בשעות 
 ,KQD1617X,KQD1616,KQD1616X,KQD1621X,KQD1620X,KQD1780 :הדגמים המשתתפים במבצע .1.9

KQD1780IN,KQD1620GB,KQD1621W                                                 
 
 

 בהצלחה                                                              
                               



 

 

 

 

 

 

 

 

     


