
 יום ניסיון 30מבצע  תקנון

  SHARKנטענים  לשואבי אבק

 

 כללי. 1

  IF200, IF250  דגמים SHARKשואבי אבק  של המבצע תנאי את ולקבוע להסדיר נועד זה תקנון

 הגדרות. 2

 .בישראל SHARK המותג של היבואנית –" חברת שריג. "א

  IF200 ,IF250דגמים  - SHARKשואבי אבק  –" המוצר. "ב

 28/2/2018-30/4/2018 התאריכים בין תקף המבצע –קופת המבצע" ת. "ג

  תנאי תקנון זה.כל ועמד ב המבצע בתקופת המוצר את רכש אשר לקוח –" משתתף. "ד

 .₪ 10-ב QB30001נוטרי נינג'ה דגם   -ה. "מתנה" 

 :. "מבצעים" ו

  .יום ניסיון לשואבי אבק שארק )להלן "המוצר"( 30 •

 .)להלן "המוצר"( לרוכש שואב אבק שארק₪  10-ב QB30001נוטרי נינג'ה דגם  •

 יםהמבצע. 3

 30במהלך  להחזירו רשאי יהיה ,המבצע בתקופת המוצר את הרוכש לקוח -יום ניסיון  30 .א

מלוא עלות הרכישה של  את ולקבל ,מהמוצר רצון שבע יהיה לא אם ,הרכישה מתאריך ימים

ח מהזיכוי(. ו)במידה ונגבו דמי משלוח בגין אספקת המוצר, יקוזז מחיר המשל בחזרההמוצר 

 ניתן להחזיר מוצר אשר נעשה בו שימוש.

 מכשיר לרכוש זכאי יהיה ,המבצע בתקופת המוצר את הרוכש לקוח -₪  10נוטרי נינג'ה ב  .ב

  .₪ 10, תמורת )להלן: "המתנה"( QB3001 נוטרי נינג'ה

 המבצע תנאי. 4

 חל על מוצרים שנרכשו בתקופת המבצע בלבד. המבצע. א

 את להחזיר עליו יהיה, המוצר את ולהחזיריום ניסיון"  30" מבצע את לממש הלקוח ב. רצה

 הקניה חשבונית ובצרוף המקורית באריזתו, חלקיו ואביזריו כלעם  המוצר על חשבונו

 .לנקודת המכירה ממנו נרכש המוצר המקורית,

יהיה על הלקוח במועד רכישת המוצר, ₪  10באם רכש הלקוח את המתנה ב בנוסף, 

בתקופת המבצע. ₪  10שרכש תמורת  QB30001נוטרי נינג'ה דגם -המתנה להחזיר את 

 ₪. 399בסך  המתנה ישלם הלקוח את שווי  -המתנהבמידה ולא יחזיר הלקוח את 

 המבצע בתנאי מחויבת שריג תהיה לא, במקרה של אי עמידה בכל התנאים המפורטים

 .דלעיל

 



 המוצר כאשר, הרכישה מיום ימים 30לחלוף  עד המוצר את להחזיר רשאי יהיה הלקוח. ג

 .תפעולי נזק פרטוב ,ולחלקיו למוצר כלשהו נזק שנגרם ומבלי שברים ללא להיות חייב

 .זהמסוג  יםשימוש סביר ומקובל למוצר במוצר ובמתנההלקוח רשאי לעשות 

בדיקת המוצר ואימות מסמכי הקניה יזוכה הלקוח על ידי החנות ממנה רכש את לאחר . ד

 יום. 30המוצר בתוך 

 בע"מ.ה. המבצע יחול אך ורק אצל המשווקים המורשים של חברת שריג אלקטריק 

 שונות. 5

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

 עת בכל המבצעתקופת  את ו/או להאריך קצרל הזכות את החברת שריג שומרת לעצמ. ב

 , על פי שיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שהיא.המבצע תקופת תום ניאף לפו

הימים מתחילה מיום רכישת המוצר, ובתנאי שביום הרכישה  30למען הסר ספק, תקופת 

ימים, גם אם במהלכם הסתיים  30 החזיר את המוצר תמשךבתוקף. הזכות ל המבצעהיה 

 המבצע.


