
Picasso KMIX 

 ,מ"בע' אייגמבית ברימאג דיגיטל 

אנא , לפי המבצע V.I.P -כתנאי למימוש זכאותך להטבה ושירות ה

ל "או דוא 5594067-03: באמצעות פקס

אחרת תפקע זכאותך למימוש , ממועד רכישת המוצר

, ה מטהעימטעם ברימאג לכתובת המופ

 - ע ת במסגרת המבצ/ה זכאי/להם את

או על ידי המדריך שיגיע להדרכה 

        KW716703  מדגם

                                   

www.brimag.co.il   

 ההטבותוכן לשנות את רשימת 

  . שווי ההטבות העומדות לחלוקה וכן לנקוט בכל פעולה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי

  או בדואר/ו______________ 

     

 - 1  -  

  'נספח א

Picassoמסוג , KENWOODמיקסרים תוצרת  - טופס מימוש המבצע

מבית ברימאג דיגיטל  KMX750WH/BK/RD/CR מדגם  אנו מודים לך שרכשת מיקסר

כתנאי למימוש זכאותך להטבה ושירות ה. ומברכים אותך על הצטרפותך לחוג לקוחותינו

באמצעות פקסמלא את הפרטים בטופס זה ושלח אותו אל מרכז ההזמנות של ברימאג 

kmix@brimag,  ממועד רכישת המוצר ימים 14בתוך

V.I.P.  

מטעם ברימאג לכתובת המופ מדריךו של תתואם הגעת, שעות לאחר מכן 72

להם אתההטבה ו V.I.P-אופן קבלת מעטפת ה יוסדרולשם הדרכה לשימוש במוצר וכן 

או על ידי המדריך שיגיע להדרכה ₪  29סך - בתוספת דמי משלוח עלבאמצעות איסוף עצמי או משלוח 

  .6530288-03: לבירורים

  

מדגם  KENWOOD תוצרת קערה נירוסטה נוספת

                                  

  חשבונית הקנייה יש לצרף לטופס זה העתק של

www.brimag.co.ilתנאי המבצע יהיו בהתאם לתקנון המבצע המפורסם באתר ברימאג 

1.5.19  

וכן לשנות את רשימת , ברימאג שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקופת המבצע או להפסיקו

שווי ההטבות העומדות לחלוקה וכן לנקוט בכל פעולה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי

______________ הריני מאשר קבלת מידע פרסומי מאת ברימאג במייל 
_________________  

  
  
 

  

  

טופס מימוש המבצע

  

  ,לקוח יקר

אנו מודים לך שרכשת מיקסר

ומברכים אותך על הצטרפותך לחוג לקוחותינו

מלא את הפרטים בטופס זה ושלח אותו אל מרכז ההזמנות של ברימאג 

il.service.co-kmix@brimag:  שכתובתו

V.I.P-ההטבה וקבלת שירות ה

72לאחר שליחת הטופס ותוך 

לשם הדרכה לשימוש במוצר וכן 

באמצעות איסוף עצמי או משלוח , לפי בחירתך

  .בביתך

שם בית העסק בו 
  :נרכש המוצר

  

    :שם הלקוח

    :כתובת מלאה

    :טלפון

E-MAIL:    

מוצר 

  מתנה

קערה נירוסטה נוספת   

                                  
    :חתימת הלקוח

  

יש לצרף לטופס זה העתק של

תנאי המבצע יהיו בהתאם לתקנון המבצע המפורסם באתר ברימאג 

1.5.19 – 31.5.19: תוקף המבצע

ברימאג שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקופת המבצע או להפסיקו

שווי ההטבות העומדות לחלוקה וכן לנקוט בכל פעולה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי, המשתתפות במבצע

הריני מאשר קבלת מידע פרסומי מאת ברימאג במייל 
_________________חתימת הלקוח 

 


