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 הטבה תנאי מימוש

 "Siemensתוצרת אינדוקציה  כיריים ברכישתמתנה סט סירים "

 כללי .1

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

 גדרתו להלן :זה בלבד ובכפוף לתנאיו וה מסמךהיא על פי  הטבהההשתתפות ב

 הגדרות .2

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

למעט מוצר סוג , BSHידי -שיובאו ושווקו על Siemensכיריים אינדוקציה מתוצרת  -"המוצר" .2.2

, EU611FEF1Y ,EH675FFC1E ,EX675FEC1E ,EX675FXC1E . דגמים:ב' או מתצוגה

EX775LEC1E ,EX875LVC1E ,EX375FXB1E ,EX675LXE3E ,EX675LYC1E ,

EX675JYW1E ,EX875KYW1E ,EX879FVC1E ,EX975KXW1E ,EX275FXB1E ,

EH375CE11E ,EH675FB17E ,EX875BEB1E ,EX675BEB1E ,EX875LX34E .  

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

 ₪. 1,000 של

בשעה  8.4.2020 ותסתיים ביום 08:00בשעה  0201.3.2יום בחל ת -"הטבה"תקופת ה .2.4

. זה, לפי המוקדם מביניהם במסמך, כמפורט הטבהאו עד גמר מלאי המתנות שהוקצו ל 22:00

BSH הודעה הבלעדי י שיקול דעתהל פרשאית להאריך תקופה זו, לקצרה או להפסיקה ע .

הבית ובאתר  קיםמוקדמת מתאימה תימסר לציבור באמצעות הודעות בכתב בחנויות המשוו

 group.com/il-home.bsh-https://www.siemens/בכתובת  Siemensשל 

, המשווק ללקוחותיו את המוצר הטבהמשווק מוצרי חשמל בקמעונות המשתתף ב -"המשווק" .2.5

המופיעה באתר  הטבהים המשתתפים ב, מבין רשימת המשווקBSH אשר יובא ושווק על ידי 

  בכתובת: Siemensשל  האינטרנט

locator-group.com/il/dealer-home.bsh-http://www.siemens 

 הטבהמהות ה .3

את המוצר, יקבל את  ההטבתקופת 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" לקוח פרטי בלבד )שאינו תאגיד או לקוח עסקי או מוסדי( )להלן: -"הטבההזכאי ל" .4.1

לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או  את המוצר הטבההמשווק במהלך תקופת המרכש אשר 

  משפחתי, אשר עומד בתנאים המצטברים הבאים:

 .הטבההאך ורק בתקופת  בגינושילם תמורה מלאה רכש מהמשווק את המוצר והלקוח  .4.1.1

 הלקוח לא ויתר על המתנה בהסכמה עם המשווק.  .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

  

https://www.siemens-home.bsh-group.com/il/
http://www.siemens-home.bsh-group.com/il/dealer-locator
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 פרשנות .5

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

 זה לכל דבר ועניין. מסמךל, תגברנה הוראות ו/או בכל הטבהכלשהם בדבר ה

 זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה. במסמך האמור .5.2

 שונות .6

. מובהר יחד עם המוצר הטבהלזכאי להמתנה תועבר לידי המשווק, האחראי להספקת המתנה  .6.1

 בלבד. על המשווקתחול  הטבהלהמשווק לא יעשה כן, האחריות לפצות את הזכאי כי ככל ש

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

 או החזר בגין המתנה. 

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

 ו לטיב המתנה ו/או איכותה. לא תהיה אחראית באופן כלשה 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.  הטבהאדם אחר בקשר עם השתתפותו ב

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

 . 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  ה,ו/או להאריכ הו/או לקצר הטבהשומרת לעצמה את הזכות לבטל את ה

, המתנות העומדות לחלוקה, או לנקוט בכל הטבהתפים בלהגדיל את רשימת הדגמים המשת

 פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. 

 זה. במסמךהיה בתוקף רק בהתקיים כל התנאים המצטברים שפורטו ת הטבהה .6.9

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

 ובכלל.  זה הטבה על פי BSHירכשו את המוצרים של 

www.siemens-בכתובת  הטבהבתקופת ה Siemensזה יוצג באתר הבית של  מסמך .6.11

home.co.il. 

 


