
 
 
 

 

   

 

- 1 - 

 LG מכונות כביסה מבצע תקנון
 כללי .1

מכונות  לרכישת בנוגעתקנון זה נועד להסדיר ולקבוע את תנאי המבצע, כהגדרתו להלן,  .א

 (. "ברימאג"דיגיטל אייג' בע"מ )להלן:  ברימאגעל ידי  יםהמיובא ,LG תוצרתמ כביסה

 זה לפרסומים אחרים תקנוןהתאמה כלשהי בין הוראות -בכל מקרה של סתירה או אי .ב
 , תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין. המבצע עם קשרכלשהם ב

 נשים כאחד.לגברים וומופנים אל אך מיועדים תקנון זה מנוסחים בלשון זכר  תנאי .ג

אתר  בכתובת ,תקופת המבצעמשך ב האינטרנט של ברימאגתקנון זה יוצג באתר  .ד

 ."("אתר ברימאג)להלן:  //:www.brimag.co.ilhttp האינטרנט

 הגדרות .2

 "מבצעה"
 שירותברימאג , הזמן מבמבצעהמוצרים המשתתפים מ מכונת כביסהקנה 

ע"י טכנאי  הטבהוקבל  הדרכה לביתך"( ברימאג שירותבע"מ )להלן: "
 השירות במעמד ההדרכה.

 
 :)במצטבר( הבאים תנאיםהכל ב שעומד קצהלקוח  "משתתף"

 לשימוש במבצע המשתתפים המוצריםן מ אחד שרכש קצה לקוח (1)
 ;משפחתי או ביתי, אישי שעיקרו

בכפוף לתנאים המנויים בתקנון  ,בתקופת המבצע המוצר את רכש (2)
 ;זה

ימים  14תוך עבור המוצר,  שירות הזמין וקיבל הדרכה מברימאג (3)
והכל בכפוף לתנאים  ,  15/5/2019לא יאוחר מיום ממועד הרכישה ו

  .קנון זההמנויים בת

 מוצר ,למעט המיובאים על ידי ברימאג ,ו ק"ג ומעלה  7מ LG מכונת כביסה "המוצר"
 .םואו פג התצוג, מעודפים

 :דגם

ק"ג  7מ LG מכונות כביסה  כל ליין 
 ומעלה 

עשויים להשתנות בכל נקודת המבצע  בתקופתמחירי המוצרים לפני המבצע ו
חירי המוצרים נקבעים על ידי מ .ירה עצמןכת המובנקוד מכירה ומוצגים

 המשווקים המשתתפים במבצע ולפי שיקול דעתם הבלעדי.

 

 "ההטבה"

 )בש"ח( מתנהשווי ה מוצר

 ליטר(  4 מכיל פרסיל ג'יל )כל בקבוק בקבוקי 4
601 ₪ 

http://www.brimag.co.il/
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 יחידות. 2,000בידי היבואן:  הנלוות מתנות והמוצרים המינימום 

ברשת שופרסל: למימוש  גלויה תבצור ותקבליש
דיל, דיל אקסטרא, שלי, יש, יש בחסד, יש 

רכישה באתר ב פהתקלא  הגלויהבשכונה. 
 שופרסל אונליין.

 .הגלויהבכפוף לתנאי 

 .17.10.2019 :הגלויהתוקף 

הפריטים המשתתפים בהטבה: 
7290016509793 ,7290016509816. 

חברת הנקל סוד באחריות  הגלויהמימוש 
 בלבד.

תקופת "
 "המבצע

 )כולל( 30/04/2019ועד ליום  17/3/2019יה בתוקף החל מיום יה המבצע
, לפי המוקדם לעילאו עד גמר המלאי, כמפורט  ("המבצע"תקופת )להלן: 

 מביניהם.

תקופת המבצע תהיה במסגרת שעות  כי ,ן האמורלגרוע מ מבלייובהר, 
 .המשתתפים במבצעהמשווקים הפעילות המסחרית של 

משווק "
המשתתף 

 "במבצע

  .וקים מורשים כפי שמופיעים באתר ברימאגמשו

 למבצע:  תנאים .3

הטבה אחת קבל ל משתתף אשר ירכוש בתקופת המבצע אחד מן המוצרים יהיה זכאי .א
 התנאים הבאים:כל וכל זאת בכפוף להתקיימות , בלבד

ושילם אצל משווק המשתתף במבצע  בתקופת המבצע  המוצר את רכש המשתתף (1)
בין המשווק  יוסדרו התשלוםבהגדרה מעלה(. תנאי  תמורה מלאה בגינו )כמפורט

 ;המשתתף לבין המשתתף במבצע

התומכת בביצוע  השירות הוכחת רכישה )חשבונית מס(המשתתף הציג לחברת  (2)
: תאריך, , ובכלל זה תכלול את הפרטים הבאיםרכישה בהתאם לתקנון המבצע

  המוצר שנרכש ופרטי המשווק המשתתף במבצע. יפרט

ימים ממועד רכישת  14ך תווקיבל הדרכה מברימאג שירות ן המשתתף הזמי (3)
  .15/05/2019 -מ ולא יאוחר  ,המוצר אצל המשווק

בימים  8404*: פרטים ליצירת קשר עם ברימאג שירות להזמנת ההדרכה, בטלפון
 . 12:00 - 8:00, יום ו' בין השעות  18:00 - 8:00, בין השעות ה-א

במעמד קבלת ו ע"י טכנאי השירות הההטב אתהמשתתף יהיה זכאי לקבל  (4)
  ;בלבד ההדרכה על המוצר
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  .לתקנון זה 5ה כאמור בסעיף עסקאו ביטל את ה החליף את המוצרלא המשתתף  (5)

בכל  ההטבההמשווק המשתתף במבצע אינם רשאים להמיר או לשנות את ו המשתתף .ב
 .אחרת חלף הטבה זובכלל זה קבלת ההטבה ו ,צורה ואאופן 

  תנאים להטבה: .4

 למשתתף בהתאם למפורט להלן:תינתן ההטבה  :ההטבהבלת ק .א

לעיל. למען הסר ספק, קבלת  3המשתתף עמד בתנאי המבצע המנויים בסעיף  (1)
זכאי יהא המשתתף לא ההדרכה היא תנאי מהותי לקבלת ההטבה, ובהתאם 

  ;מכל סיבה שהיא תר על ההדרכה ו/או לקבל את ההטבה בדרך אחרתולו

 במעמד ההדרכהשירות  ברימאגידי המדריך מטעם -על למשתתף ההטבה תימסר (2)
 . בלבד

 . בלבד המשתתףוניתנת למימוש על ידי  אישיתינה הההטבה  :הטבההזכות ב .ב

ות את ההטבה בכל אופן או צורה, ובכלל רשאי להמיר או לשנ והמשתתף אינ :שינויים .ג
 הטבה.הזה קבלת הטבה אחרת חלף 

ככל שיקבע על ידי רשות או גוף ממשלתי כי ההטבה מחויבת בתשלום מס  :חבות מס .ד
מכל סוג או מין שהוא, יהיה המשתתף מחויב לשאת בתשלום מס זה, מבלי שתהא לו 

 כל טענה, דרישה או תביעה נגד ברימאג. 

במסגרת  הנקל סוד על ידי לטובין הניתניםג אינה נושאת בכל אחריות ברימא :ויתור .ה
או טיב השירות  , תוקף המוצרים, איכותםשיימסרו  המצרכיםההטבה, ובכלל זה סוג 

, יעלה כל טענהמשתתף לא ובכלל. ה ההטבה במסגרת הנקל סוד על ידי  שיינתנו
בזאת כי כל טענה, , ומובהר מימוש ההטבהנגד ברימאג בגין כדרישה או תביעה 

 הטבה.להנושאת באחריות בלעדית הנקל סוד דרישה או תביעה כאמור תופנה אל 

  עסקה יטולשינוי או ב .5

 : מוצר לאחר הרכישהה או החלפת במקרה של שינוי .א

שהחליף את המוצר במוצר אחר שאינו נמנה על הדגמים המשתתפים  משתתף
ל הודעה נוספת שהיא, ללא כ ,ההטבה ותתבטל לקבלתתפקע זכאותו , במבצע

  והמשתתף לא יהיה זכאי לקבלת כל תמורה אחרת או נוספת במקום ההטבה.

 : עסקהבמקרה של ביטול  .ב

שביטל את העסקה, בהתאם למדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים של משתתף 
ההטבה ותתבטל, ללא כל הודעה  לקבלתתפקע זכאותו המשווק המשתתף במבצע, 

לא יהיה זכאי לקבלת כל תמורה אחרת או נוספת במקום  נוספת שהיא, והמשתתף
 ההטבה.

 : מימוש ההטבהבמקרה של  .ג
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 לאחר, לעיל ב5א או 5אמור בסעיפים כ ותו לקבלת ההטבהאשפקעה זכמשתתף 
, ההטבהבשווי מלוא סכום ההטבה את  לברימאג להשיב יחויבההטבה, שקיבל את 

  כמפורט בסעיף ההגדרות ]"ההטבה"[.

 .הטבהב מצרכיםהל עסקה, על פי דין, לא תחול לגבי הזכות לביטו .ד

 הדין החל .6

 . בלבד הישראלי הדין הוא ממנו הנובע וכל זה המבצע על החל הדין .א

 שונות .7

את  לשנות, וכן להפסיקושומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקופת המבצע או  ברימאג .א
 פעולה בכל קוטלנ וכןה לחלוקת העומד הגמים המשתתפים במבצע, שווי ההטברשימת הד

 באמצעות לציבור תימסר מתאימה מוקדמת ודעהה .הבלעדי דעתה שיקול לפי אחרת
 המשתתפים המשווקים בחנויות במקומות בהן פורסם המבצע, לרבות בכתב הודעות
  .ברימאג ובאתר במבצע

 בתקנון זה. המפורטיםלקיומם המצטבר של כל התנאים  בכפוףהמבצע יהיה בתוקף  .ב

 בתקנוןאו מתנות נוספות מלבד המצוין  הטבותהנחות, אינה מעניקה  אגברימכי  יובהר .ג
 זה. 

 על פי שיקול דעתה הבלעדי של בריאמג, המדיה השוניםהשיווק והמבצע יפורסם בערוצי  .ד
לשיקול דעתם הבלעדי של  של המשווקים המשתתפים במבצע ובנקודות המכירה

  .המשתתפים במבצע המשווקים

מוטלת על המשתתף בלבד. ברימאג לא תישא באחריות כלשהי האחריות למימוש המבצע  .ה
 במשתתף. ,בגין אי מימוש המבצע מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין

או  עקב רימאג לא תשא באחריות לכל נזק שייגרם למי מן המשתתפים, או כל אדם אחרב .ו
, ו()לרבות השימוש ב מוצרבקשר עם הההשתתפות במבצע, מימוש ההטבה או  במהלך

 וזאת מעבר לאחריות המוטלת עליה על פי דין.

המשווקים השונים, וכן אינה אחראית  אצל רימאג אינה אחראית על אופן הצגת המוצרב .ז
בנקודות המכירה בהן יירכשו את  ושיינתנאו איכות השירותים בשום מקרה לטיב 

 המוצרים במסגרת המבצע ובכלל. 

בהתאם למדיניות טיפול ומחזור ציוד  יהיו המוצר הישןאספקת המוצר וכן פינוי  .ח
 אלקטרוני של חברת ברימאג.

  ט.ל.ח. .ט

 

***** 


