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 :תוקף המבצע  .א

לפי המוקדם , או עד גמר המלאי / ו28.02.2013 – 31.01.2013מתקיים בין התאריכים " טרייד אין"מבצע  �

 .מביניהם

בכפוף לשיקול דעתה , שומרת לעצמה את הזכות") החברה: "להלן(מ "בע' חברת ברימאג דיגיטל אייג �

 . או את תאריכי המבצע בכל עת/ת המבצע או לשנות את המבצע ולבטל א, הבלעדי

החברה לא תהיה אחראית ולא תפקח על קיום המבצע על ידי הבית . המבצע באחריות בית העסק בלבד �

 .  או דרישה בעניין המבצע ישירות לבית העסק/יש להפנות כל טענה ו. העסק

 ח.ל.ט �

 :מהות המבצע  .ב

 יהיה זכאי הלקוח לבצע GM-749 ,GM-829 דגמים  ,)'סוג א(ן חדש  דלתות מקפיא תחתו2ברכישת מקרר

מהמחיר המומלץ  ₪ 1500תמורת הנחה עד ,  ליטר נטו לפחות300טרייד אין למקרר ישן ועובד בנפח כולל של 

 .)אינו כולל פירוק דלתות במידת הצורך(ופינוי המקרר הישן ללא תשלום הובלה , כן לצר

 .וף לתעודת האחריותבכפאחריות ברימאג מוגבלת  �

יסומנו במדבקת , בהנחת מבצע טרייד איןהמוצרים אשר משתתפים במבצע ומזכים את לקוח הקצה  �

 .ויופיע עליהם המחיר שלא יעלה על מחיר המחירון של החברה" טרייד אין"מבצע עם הכיתוב 

 .צעהנחה אחרת שאינה הנחת המב,  "טרייד אין"אין לתת על מוצרים אשר משתתפים במבצע  �

 .תנאי התשלום בגין המוצרים הינם בהתאם לתנאי ההתקשרות בין בית העסק ללקוח �

 .המבצע מתקיים רק אצל סוחרים מורשים של ברימאג �

 :ביטול מוצרים בהזמנה/שינוי  .ג

  :במקרה של שינוי מוצר בהזמנה �

זאת בתנאי שביצע את .  על המוצר החדשההנחה יקבל הלקוח את - אם המוצר החדש משתתף במבצע •

  .ההחלפה בתקופת המבצע

  . יקבל לקוח הקצה זיכוי בסכום זהה לזה ששילם בפועל– אם המוצר החדש אינו משתתף במבצע •

 :במקרה של ביטול מוצר �

 . בהתאם למדיניות החזרת סחורה של הבית העסק •

 האם מבוצע טרייד אין וסוג המקרר יש לציין במפורש, בהזמנת מקרר במסגרת המבצע :מנגנון הזיכוי  .ד

אספקת המקרר החדש ופינוי המקרר הישן על ידי חברת . פרטים אלו יוזנו למערכת האספקה. המוחזר

רישום המקררים שהוחזרו יהווה בסיס . ההובלות יותנו בהתאמת המקרר המוחזר לרישום במחשב

  .להתחשבנות בתום המבצע

ה במדיניות המכירה של החברה כפי שתיבדק מדגמית על ידי חברת סיקור הזיכוי וההשתתפות במבצע מותנים בעמיד

  .חיצונית

 :הנחיות נוספות  .ה

או /אך קיבל מתנה ו, בהתאם למבצע זהההנחה  לא ידע על המבצע ולא קיבל אתבמידה ולקוח הקצה  �

 .ההנחהלקוח הקצה לא יהיה זכאי לקבל את , הטבה אחרת

 .רשות בלבדבמבצע רשאים להשתתף סוחרים ורשתות מו �

 ".טרייד אין"מוצרי עודפים או תצוגות אינם משתתפים במבצע  �


