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 תנאי מימוש הטבה

 "Bosch תוצרתמאינדוקציה  כיריים ברכישתמתנה סט סירים "

 כללי .1

(, למען הסר ספק 3בסעיף  ם)כהגדרת הטבהנועד להסדיר ולקבוע את תנאי ה תנאי מימוש אלו

 .רתו להלןבלבד ובכפוף לתנאיו והגדזה  מסמךהיא על פי  הטבהההשתתפות ב

 הגדרות .2

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

למעט מוצר סוג ב' או , BSHידי -שיובאו ושווקו על Boschכיריים אינדוקציה מתוצרת  -"המוצר" .2.2

, PUE651BF1Y ,PUE612FF1Y ,PIE611BB1E ,PIF672FB1Eדגמים:  .מתצוגה

PVQ651FC5E ,PXE675DC1E ,PXX675DC1E ,PVW851FB5E ,851FC1EPXV.  

כת בשווי המתנה מוער .שני סירים, קלחת ומחבת :לאינדוקציה הכוללסט סירים  –"המתנה" .2.3

 ₪. 1,000 של

 22:00בשעה 8.4.2020 ותסתיים ביום 08:00בשעה 1.3.2020יום בחל ת -"הטבה"תקופת ה .2.4

 BSH. זה, לפי המוקדם מביניהם במסמך, כמפורט הטבהאו עד גמר מלאי המתנות שהוקצו ל

. הודעה מוקדמת הבלעדי י שיקול דעתהל פיך תקופה זו, לקצרה או להפסיקה עת להאררשאי

 Boschהבית של ובאתר  מתאימה תימסר לציבור באמצעות הודעות בכתב בחנויות המשווקים

 .home.co.il-www.bosch  בכתובת

, המשווק ללקוחותיו את המוצר הטבהעונות המשתתף במשווק מוצרי חשמל בקמ -"המשווק" .2.5

המופיעה באתר  הטבה, מבין רשימת המשווקים המשתתפים בBSH אשר יובא ושווק על ידי 

 .buy-to-home.co.il/specials/where-http://www.boschבכתובת:  Boschשל 

 הטבהמהות ה .3

את המוצר, יקבל את  הטבהתקופת הבמהלך , הרוכש להלן 4 ף, כהגדרתו בסעיהטבההזכאי ל .3.1

רכישה מידי המשווק, ובלבד שלא ויתר עליה הבמעמד  אשר ניתנת בצד המוצר שקנההמתנה 

 .יחידות 100: הטבהכמות המתנות שהוקצו ל .בהסכמה עם המשווק

 הטבההזכאי ל .4

"( הלקוח" טי בלבד )שאינו תאגיד או לקוח עסקי או מוסדי( )להלן:לקוח פר  -"הטבההזכאי ל" .4.1

לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או  את המוצר הטבהבמהלך תקופת המהמשווק רכש אשר 

  משפחתי, אשר עומד בתנאים המצטברים הבאים:

 .הטבההאך ורק בתקופת  בגינושילם תמורה מלאה והמשווק את המוצר רכש מהלקוח  .4.1.1

 על המתנה בהסכמה עם המשווק.  הלקוח לא ויתר .4.1.2

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

 על המשווק.

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

 פרשנות .5

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

 לכל דבר ועניין. תנאי המימושו/או בכלל, תגברנה הוראות  הטבהאחרים כלשהם בדבר ה

http://www.bosch-home.co.il/
http://www.bosch-home.co.il/specials/where-to-buy
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B S H  H O M E  A P P L I A N C E S  L T D .  

נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן נאי המימוש האמור בת .5.2

 שווה.

 

 שונות .6

בהר . מויחד עם המוצר הטבהלזכאי להמתנה תועבר לידי המשווק, האחראי להספקת המתנה  .6.1

 בלבד. על המשווקתחול  הטבההמשווק לא יעשה כן, האחריות לפצות את הזכאי לכי ככל ש

לא ניתן להמיר או לשנות את המתנה וצורת מסירתה בכל אופן וצורה שהם. אין אפשרות זיכוי  .6.2

 או החזר בגין המתנה. 

ספק של האחריות הבלעדית על איכות המתנה ו/או טיבה היא של היצרן ו/או היבואן ו/או ה .6.3

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

 לא יישמרו מתנות להזמנות עתידיות. -המתנה תינתן לרכישות מיידיות בלבד  .6.4

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

 זה ו/או שימוש במוצר.  ההטבאדם אחר בקשר עם השתתפותו ב

6.6. BSH  ,שומרת לעצמה את הזכות לעשות ככל שתחליט עם מתנות שלא חולקו, ככל שיוותרו

 . הטבהלאחר מועד ה

לא ניתן להמיר המתנה וצורת מסירתה בכל אופן וצורה שהם. אין אפשרות זיכוי או החזר בגין  .6.7

 המתנה. 

6.8.  BSH להפחית או הו/או להאריכ הרו/או לקצ הטבהשומרת לעצמה את הזכות לבטל את ה ,

, המתנות העומדות לחלוקה, או לנקוט בכל הטבהלהגדיל את רשימת הדגמים המשתתפים ב

 פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. 

 .בתנאי מימוש אלוהיה בתוקף רק בהתקיים כל התנאים המצטברים שפורטו ת הטבהה .6.9

6.10. BSH תנו ללקוחות בחנויות בהן אינה אחראית בשום מקרה לטיב ו/או איכות השירותים שינ

 זה ובכלל.  הטבה על פי BSHירכשו את המוצרים של 

www.bosch-  בכתובת הטבהבתקופת ה Boschבאתר הבית של  ויוצג תנאי המימוש .6.11

home.co.il. 
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