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 מכונת כביסה  ברכישתמתנה  FOX HOME של₪  1,200מארז טקסטיל מפנק לבית בשווי תקנון מבצע: "

Dos-i תוצרת מ ק"ג 9-וBosch " 

 כללי .1

(, למען הסר ספק ההשתתפות 3תקנון זה נועד להסדיר ולקבוע את תנאי המבצע )כהגדרתו בסעיף 

 במבצע היא על פי תקנון זה בלבד ובכפוף לתנאיו והגדרתו להלן :

 :הגדרות .2

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

 ,BSHידי -על הושווק השיובא Boschמתוצרת ק"ג  9-ו Dos-iמכונת כביסה מסדרת  -"המוצר" .2.2

למעט מוצר , WAWH8640IL -ו, WAW24520IL,WAW28520IL , WAT24680ILמהדגמים: 

 .סוג ב' או מתצוגה

 :הכולל FOX HOMEשל ₪  1,200מארז טקסטיל מפנק לבית בשווי   –" המתנה" .2.3

 זוגית ציפה ,סדין, ציפיות זוג  :סאטן 100%  כותנה – זוגי מצעים סט .2.3.1

  70/130 במידות diva דגם גוף מגבות 5 .2.3.2

  50/90 במידות diva דגם פנים מגבות 5 .2.3.3

למתנה יצורף פתק החלפה אשר יאפשר למקבל המתנה לבצע החלפה של המתנה בחנויות 

FOX HOME שיפורטו בפתק ההחלפה בכפוף לתנאים , ללא כפל מבצעים והטבות, והכול

  .FOX HOMEובאחריות 

או עד גמר  22:00בשעה  8.2019.9ועד  08:00בשעה  20188.7. מיוםהחל  -"תקופת המבצע" .2.4

רשאית להאריך  BSH. מלאי המתנות שהוקצו למבצע, כמפורט בתקנון זה, לפי המוקדם מביניהם

תקופה זו, לקצרה או להפסיקה עפ"י שיקול דעתה. הודעה מוקדמת מתאימה תימסר לציבור 

 באמצעות הודעות בכתב בחנויות המשווקים המשתתפים במבצע  ובאתר האינטרנט.

משווק מוצרי חשמל בקמעונאות המשתתף במבצע המשווק ללקוחותיו את המוצר  -"המשווק" .2.5

מבין רשימת המשווקים המשתתפים במבצע המופיעה באתר , BSH יאשר יובא ושווק על יד

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

 מהות המבצע: .3

, הרוכש מהמשווק בתקופת המבצע את המוצר יקבל את המתנה 4הזכאי למבצע, כהגדרתו בסעיף  .3.1

 במעמד רכישה מידי המשווק, ובלבד שלא ויתר עליה בהסכמה עם המשווק. 

 יחידות. 100כמות המתנות שהוקצו למבצע: 

 :הזכאי למבצע .4

 "( שרכשהלקוחמוסדי( )להלן:"לקוח פרטי בלבד )שאינו תאגיד או לקוח עסקי או   -"הזכאי למבצע" .4.1

בתקופת המבצע את המוצר לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי, אשר עומד  מהמשווק

  בתנאים המצטברים הבאים:

 הלקוח רכש מהמשווק את המוצר ושילם תמורה מלאה בגינו אך ורק בתקופת המבצע. .4.1.1

 הלקוח לא ויתר על המתנה בהסכמה עם המשווק.  .4.1.2

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

 המשווק.

http://www.bosch-home.co.il/specials/where-to-buy
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 לקוח שהחליף או שינה או ביטל את רכישת המוצר לא יהיה זכאי לקבל את המתנה.   .4.1.4

 פרשנות .5

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

 תקנון זה לכל דבר ועניין. בדבר המבצע ו/או בכלל, תגברנה הוראות

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

 שונות .6

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

 יעשה כן, האחריות לפצות את הזכאי למבצע תחול עליו בלבד.

הזכאי למבצע יאשר בכתב כי קיבל את המתנה או כי ויתר על קבלתה. אישור הזכאי למבצע יחתם  .6.2

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

 דרישתה. 

 המתנה תינתן לרכישות במהלך תקופת המבצע בלבד ולא להזמנות עתידיות.  .6.3

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

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

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

 וש במוצר. אחר בקשר עם השתתפותו במבצע זה ו/או שימ

6.6. BSH  בכל הנוגע לטענותמארז מרגע שקיבלו לידם את האוחזי המארזים לא תהא אחראית כלפי 

שהוחלפו בעבור אלו  המוצרים לתקינות הנוגע בכל והן אפשרות החלפת המארזל בקשר שיועלו

 .שהתקבלו במארז

6.7. BSH  שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המבצע ו/או לקצרו ו/או להאריכו, להפחית או להגדיל

את רשימת הדגמים המשתתפים במבצע, המתנות העומדות לחלוקה, או לנקוט בכל פעולה אחרת 

 כפי שתמצא לנכון. 

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

 לאחר תום תקופת המבצע. 

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

 עפ"י מבצע זה ובכלל.  BSHירכשו את המוצרים של  

 התנאים המצטברים שפורטו בתקנון זה.המבצע יהיה בתוקף רק בהתקיים כל  .6.10

 .home.co.il-www.boschבתקופת המבצע בכתובת   BSH תקנון זה יוצג באתר הבית של  .6.11

 

http://www.bosch-home.co.il/

