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תוצרת מ Unlimitedשואב אבק מסדרת ברכישת PDR 18V LIגוף מברגת אימפקט : "תנאי מימוש

Bosch" 

 :כללי .1

(, למען הסר ספק 3בסעיף  ה)כהגדרת הטבהלהסדיר ולקבוע את תנאי ה ונועד תנאי מימוש אלו

 להלן :לתנאים ולהגדרות בלבד ובכפוף  תנאי מימוש אלוהיא על פי  בהטבהההשתתפות 

 :הגדרות .2

2.1. "BSH"- .בי.אס.אייץ' מכשירים ביתיים בע"מ 

 Unlimited - BCS1ULTD ,BBS1ZOO ,BCS1ALLשואב אבק מסדרת  -"המוצר" 2.2

 ₪ 500: שווי המתנה. BOSCH מתוצרת PDR 18V LIגוף מברגת אימפקט   –" המתנה" .2.2

רשאית להאריך תקופה זו, לקצרה או להפסיקה  BSH. 30.4.2019עד ליום  -"תוקף ההטבה" .2.3

עפ"י שיקול דעתה. הודעה מוקדמת מתאימה תימסר לציבור באמצעות הודעות בכתב בחנויות 

 ובאתר האינטרנט.  בהטבההמשווקים המשתתפים 

המשווק ללקוחותיו את המוצר  ,בהטבההמשתתף  ,משווק מוצרי חשמל בקמעונות -"המשווק" .2.4

המופיעה באתר  בהטבהמבין רשימת המשווקים המשתתפים , BSH דיאשר יובא ושווק על י

  buy-to-home.co.il/specials/where-http://www.bosch :בכתובת Boschהאינטרנט של 

 :ההטבהמהות  .3

 ,את המוצרבמהלך תקופת ההטבה הרוכש מהמשווק הינו , 4בסעיף  ה, כהגדרתלהטבההזכאי  .3.1

 רכישה מידי המשווק, ובלבד שלא ויתר עליה בהסכמה עם המשווק. הבמעמד  המתנהיקבל את 

 .יחידות 500: להטבהכמות המתנות שהוקצו  

 :להטבההזכאי  .4

"( הלקוחלקוח פרטי בלבד )שאינו תאגיד או לקוח עסקי או מוסדי( )להלן:"  -"להטבההזכאי " .4.1

את המוצר לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי, במהלך תקופת ההטבה  מהמשווק שרכש

  אשר עומד בתנאים המצטברים הבאים:

במהלך תקופת הלקוח רכש מהמשווק את המוצר ושילם תמורה מלאה בגינו אך ורק  .4.1.1

 .ההטבה

 הלקוח לא ויתר על המתנה בהסכמה עם המשווק.  .4.1.2

הרכישה בלבד. האחריות להספקת המתנה מוטלת על הספקת המתנה תתבצע במעמד  .4.1.3

 המשווק.

 לקוח שהחליף או שינה או ביטל את רכישת המוצר לא יהיה זכאי לקבל את המתנה.   .4.1.4

 :פרשנות .5

לבין פרסומים אחרים  בתנאי המימושבכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין האמור  .5.1

 לכל דבר ועניין. תנאי המימושו/או בכלל, תגברנה הוראות  ההטבהכלשהם בדבר 

 נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה. בתנאי המימושהאמור  .5.2

 :שונות .6

המתנה תועבר לידי המשווק, האחראי להספקת המתנה יחד עם המוצר, ובמידה והמשווק לא  .6.1

 תחול עליו בלבד. להטבהיעשה כן, האחריות לפצות את הזכאי 
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יחתם  להטבהיאשר בכתב כי קיבל את המתנה או כי ויתר על קבלתה. אישור הזכאי  להטבההזכאי  .6.2

על פי  BSH בפני המשווק במעמד הרכישה. על המשווק לשמור אישור זה כאמור ולהעבירו לידי

 דרישתה. 

 בלבד ולא להזמנות עתידיות. במהלך תקופת ההטבה תינתן לרכישות במהלך  ההטבה .6.3

או הספק של המתנה /או היבואן ו/או טיבה היא של היצרן ו/הבלעדית על איכות המתנה והאחריות  .6.4

 . או איכותה/לא תהיה אחראית באופן כלשהו לטיב המתנה ו BSH .BSHולא של 

6.5. BSH  ו/או לכל אדם  בהטבהאינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, ולכל הוצאה שתגרם למשתתף

 זה ו/או שימוש במוצר.  בהטבהאחר בקשר עם השתתפותו 

6.6. BSH  ך את תוקף ההטבה ו/או ו/או להארי ו/או לקצר ההטבהשומרת לעצמה את הזכות לבטל את

, המתנות העומדות לחלוקה, או בהטבהלהפחית או להגדיל את רשימת הדגמים המשתתפים 

 לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. 

6.7. BSH  ,שומרת לעצמה את הזכות לעשות ככל שתחליט עם המתנות שלא חולקו, ככל שיוותרו

 . ההטבהלאחר תום תקופת 

6.8. BSH  אינה אחראית בשום מקרה לטיב ו/או איכות השירותים שינתנו ללקוחות אצל המשווקים בהן

 ובכלל.  הטבה זועפ"י  BSHירכשו את המוצרים של 

 .תנאי מימוש אלונאים המצטברים שפורטו בתוקף רק בהתקיים כל הת ההטבה תהא .6.9

 https://www.bosch-בכתובת   ההטבהבתקופת  Boschבאתר הבית של יוצגו  תנאי מימוש אלו .6.10
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