תקנון מבצע השקה – שואבי אבק תוצרת LG
 .1כללי
א .תקנון זה נועד להסדיר ולקבוע את תנאי המבצע ,כהגדרתו להלן ,בנוגע לרכישת שואבי אבק
תוצרת  ,LGהמיובאים על ידי ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ (להלן" :ברימאג").
ב .בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם
בקשר עם המבצע ,תגברנה הוראות תקנון זה ,לכל דבר ועניין.
ג .תנאי תקנון זה מנוסחים בלשון זכר אך מיועדים ומופנים אל גברים ולנשים כאחד.
ד .תקנון זה יוצג באתר האינטרנט של ברימאג במשך תקופת המבצע ,בכתובת אתר
האינטרנט(http://www.brimag.co.ilלהלן" :אתר ברימאג").
 .2הגדרות
"המבצע"

מבצע לשואבי אבק מסדרת  A9תוצרת .LG

"משתתף"

צרכן פרטי שעומד בכל התנאים הבאים (במצטבר):
( )1רכש את המוצר המשתתף במבצע לשימוש שעיקרו אישי ,ביתי או משפחתי;
( )2רכש את המוצר המשתתף במבצע בתקופת המבצע ,בכפוף לתנאים המנויים
בתקנון זה.
( )3שילם את מלוא התמורה בגין המוצר ותשלומו נפרע ע"י ברימאג.

"המוצר"
או "המוצר
המשתתף
במבצע"

"ההטבה"

שואב אבק מתוצרת  LGמהדגמים המשתתפים במבצע בלבד המצוינים בטבלה
שלהלן ,למעט מוצר מעודפים ,תצוגה או פגום:
דגם

מחיר לצרכן

A9PMULTI2

₪ 2,690

A9PDDFLOOR2

₪ 2,290

 ₪ 800לרכישה באתר "( http://brimag-online.co.ilאתר ברימאג און-ליין").

"שירות -"VIPשירות הכולל את הפריטים הבאים:
א .ערכת אביזרים מתנה :ערכת אביזרים תוצרת LGהכוללת את האביזרים הבאים )1( :מברשת
גמישה לניקוי עמוק לשאיבת אבק ממקומות צרים;( )2מברשת פינות מתכווננת רב שימושית;
( )3אביזר לשאיבת לכלוך קשה; ( )4אביזר לניקוי מזרנים; ( )5צינור מאריך.
ב .הדרכה בבית הלקוח:זכאות לקבלת הדרכה לשימוש במוצר שנרכש .ההדרכה תתבצע על ידי
ברימאג שירות בע"מ ("ברימאג שירות")ותתואם מול המשתתף לפי האמור בסעיף 4ד להלן.
ג .אספקת שואב אבק חלופי במקרה של תיקון:זכאות לקבלת שואב אבק חלופי במקרה של מסירת
שואב האבק שנרכש במסגרת המבצע לתיקון בתחנות השירות של ברימאג שירות ,בכפוף
למפורט בתעודת האחריות שתצורף למוצר .יובהר כי שואב האבק החלופי שיסופק יהיה לפי
שיקול דעתה הבלעדי של ברימאג בלבד ,והיא אינה מתחייבת לספק שואב אבק חדש או שואב
אבק מתוצרת .LG
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שווי ההטבות :ערכת אביזרים מתנה ;₪ 499 :הדרכה בבית לקוח;₪ 290 :שואב אבק חלופי :שווי
ההטבה לא ניתן להערכה.
 .3תקופת המבצע
א.

המבצע יהיה בתוקף החל מיום  4.7.2019ועד ליום (31.8.2019כולל) (להלן" :תקופת המבצע")
או עד גמר המלאי ,כמפורט להלן ,לפי המוקדם מביניהם.
מלאי מינימאלי שהוקצה למבצע 200 :יחידות של המוצרים המשתתפים במבצע;  200יחידות
מכל מתנה (ההטבה ושירות ה.)VIP-

ב.

ברימאג שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקופת המבצע או להפסיקו ,וכן לשנות את רשימת
הדגמים המשתתפים במבצע ,שווי ההטבות העומדות לחלוקה וכן לנקוט בכל פעולה אחרת לפי
שיקול דעתה הבלעדי .הודעה מוקדמת מתאימה תימסר לציבור באמצעות אתר ברימאג ו/או
אתר ברימאג און-ליין.

 .4תנאים למבצע:
א .משתתף אשר ירכוש בתקופת המבצע את המוצר המשתתף במבצע באתר ברימאג און-ליין ,יהיה
זכאי לקבלת ההטבה ושירות ה ,VIP-וכל זאת בכפוף להתקיימות כל התנאים הבאים:
( )1המשתתף רכש את המוצר בתקופת המבצע ושילם עבורו את המחיר לצרכן ,כמפורט בסעיף
 2לעיל .תנאי התשלום יוסדרו בין ברימאג לבין המשתתף;
( )2המשתתף לא החליף את המוצר או ביטל את העסקה כאמור בסעיף  5לתקנון זה;
ב .המשתתף אינו רשאי להמיר או לשנות את ההטבה ושירות ה VIP-בכל אופן או צורה,ובכלל זה
קבלת הטבה ו/או שירות אחר חלף ההטבה ו/או השירות האמורים.
ג .הנחיות למימוש ההטבה:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

במעמד הרכישה יזין המשתתף פרטי התקשרות באתר ברימאג און-ליין.
תוך  7ימי עסקים מיום אספקת המוצר ,ברימאג תשלח למשתתף קוד קופון לנייד ו/או
לדוא"ל שהוזן על ידי המשתתף במעמד הרכישה.
ברכישה הבאה באתר ברימאג און-ליין יוכל המשתתף להזין את קוד הקופון שקיבל וליהנות
מ ₪ 800-מתנה מתוך סך עלות הרכישה שתבוצע על ידו ברכישת מוצרים חדשים שאינם
מוצרי עודפים ,סוגי ב' ומוצרים פגומים.
ההטבה ניתנת למימוש עד ליום  ,31.10.2019לאחריו יפקע תוקף קוד הקופון והמשתתף לא
יהיה זכאי לכל תמורה אחרת חלף ההטבה.
ההטבה אינה ניתנת להעברה וניתנת למימוש על-ידי המשתתף שרכש את המוצר המשתתף
במבצע בלבד.
ניתן לממש את ההטבה ברכישה אחת בלבד באתר ברימאג און-ליין ,וזאת גם אם סך
הרכישה יהיה נמוך מ .₪ 800-יובהר ויודגש כי משתתף אשר ירכוש מוצר/ים בסכום
הנמוך/ים מ ₪ 800-לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו ותוקף קוד הקופון יפוג מיד לאחר
הרכישה .אין כפל מבצעים ואין צבירת הטבות או קופונים מכל סוג שהוא.
האחריות למימוש ההטבה חלה על הלקוח לבדו.

ד .הנחיות למימוש שירות ה:VIP-
 .1ערכת אביזרים מתנה :ערכת האביזרים תסופק למשתתף במעמד אספקת המוצר המשתתף
במבצע והיא אינה ניתנת להחלפה ו/או לזיכוי.
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 .2הדרכה בבית הלקוח:תיאום ההדרכה בבית המשתתף יבוצע באופן הבא:
א .המשתתף יצור קשר עם ברימאג שירות בטלפון שמספרו  *8404וזאת לא יאוחר מתום
14ימים מתאריך רכישת המוצר המשתתף במבצע .יובהר כי אם המשתתף לא יצור קשר
עם ברימאג שירות בתוך התקופה המנויה לעיל תפקע זכאותו לקבל הדרכה בביתו;
ב .במסגרת השיחה עם ברימאג שירות המשתתף יתבקש לשלוח לברימאג שירות הוכחת
רכישה (כדוגמת חשבונית קניה) על-מנת שברימאג שירות תוכל לאמת את פרטי
המשתתף ואת עמידתו בתנאי תקנון המבצע;
ג .תיאום מועד ההדרכה יבוצע במסגרת השיחה עם ברימאג שירות .יובהר כי בגין הדרכה
זו לא יהיה הלקוח זכאי לפיצוי בגין איחור המדריך מתוקף תיקון מס'  24לחוק הגנת
הצרכן ,תשמ"א –  ,1981סעיף 18א (ב) – (ו);
ד .למען הסר ספק ,מובהר כי ביצוע ההדרכה אינו מהווה בשום אופן תנאי להפעלת ועשיית
שימוש במוצר על ידי המשתתף.
ה .האחריות למימוש שירות ה VIP-חלה על הלקוח לבדו.
 .3אספקת שואב אבק חלופי במקרה של תיקון :המשתתף יהיה זכאי לקבל שואב אבק חלופי
במקרה של מסירת שואב האבק שנרכש במסגרת המבצע לתיקון בתחנות השירות של
ברימאג שירות ,וזאת בכפוף למפורט בתעודת האחריות שתצורף למוצר .יובהר כי שואב
האבק החלופי שיסופק יהיה לפי שיקול דעתה הבלעדי של ברימאג בלבד ,והיא אינה
מתחייבת לספק שואב אבק חדש או שואב אבק מתוצרת .LG
 .5שינוי או ביטול עסקה
א .במקרה של שינוי או החלפת המוצר לאחר הרכישה:
משתתף שהחליף את המוצר במוצר אחר שאינו מהדגמים המשתתפים במבצע הנזכרים מעלה,
יפקע תוקף קוד הקופון שברשותו והוא יידרש להשיב את ערכת האביזרים שקיבל במסגרת
המבצע ,על כל חלקיה ואביזריה באריזתה המקורית וללא כל נזק.
לחלופין ,יהיה רשאי המשתתף לשלם לברימאג את המחיר המקורי של ערכת האביזרים ,וזאת
במעמד החזרת המוצר.
ב.

במקרה של ביטול עסקה:
משתתף שביטל את העסקה ,בהתאם לדין או למדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים של
ברימאג ,יפקע תוקף קוד הקופון שברשותו והוא יידרש להשיב את ערכת האביזרים שקיבל
במסגרת המבצע ,על כל חלקיה ואביזריה באריזתה המקורית וללא כל נזק.
לחלופין ,יהיה רשאי המשתתף לשלם לברימאג את המחיר המקורי של ערכת האביזרים ,וזאת
במעמד החזרת המוצר.

ג.

במקרה של מימוש ההטבה (כולה או חלקה):
משתתף שמימש את ההטבה (כולה או חלקה) יידרש לשלם לברימאג את מחיר המוצר/ים
שרכש באמצעות קוד הקופון.
משתתף שבחר להשיב את ערכת האביזרים כאמור בסעיפים 5א או 5ב לעיל ,כשהיא ניזוקה
ו/או לאחר שנעשה בה כל שימוש ,יחויב בתשלום המחיר המקורי של ערכת האביזרים.
יובהר ויודגש כי במקרים האמורים בסעיף זה ברימאג תוכל לקזז את הסכומים המגיעים לה
מאת המשתתף מהחזר התשלום המגיע למשתתף בגין ביטול העסקה  /החלפת המוצר.

 .6שונות
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א .המבצע יהיה בתוקף בכפוף לקיומם המצטבר של כל התנאים המפורטים בתקנון זה.
ב .יובהר כי ברימאג אינה מעניקה הנחות ,הטבות או מתנות נוספות מלבד המצוין בתקנון זה.
ג .רכישה של המוצר המשתתף במבצע מהווה הסכמה להוראות תקנון זה על כל תנאיו.
ד .פרסום המבצע בערוצי השיווק והמדיה השונים יבוצע על פי שיקול דעתה הבלעדי של ברימאג.
ה .האחריות למימוש המבצע מוטלת על המשתתף בלבד .ברימאג לא תישא באחריות כלשהי בגין
אי מימוש המבצע מסיבות התלויות ,במישרין או בעקיפין במשתתף.
ו .ברימאג לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם למי מן המשתתפים ,או כל אדם אחר ,עקב או
במהלך ההשתתפות במבצע ,מימוש ההטבה או שימוש במוצר ,וזאת מעבר לאחריות המוטלת
עליה על פי דין.
ז .ט.ל.ח.
*****
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