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 " Siemensתוצרת  מכונת קפה ברכישת מתנהפולי קפה "

 כללי .1

מימוש ר ספק למען הס, (3תנאי ההטבה )כהגדרתה בסעיף נועד להסדיר ולקבוע את  תקנון זה

 הגדרתו להלן :ו ובלבד ובכפוף לתנאי זה תקנוןהיא על פי  ההטבה

 :הגדרות .2

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

מהדגמים הבאים:  BSHידי -על וושווק ושיובא Siemensוצרת מת מכונות קפה -"המוצר" .2.2

TI301209RW ,TI305206RW ,TE603201RW ,TE605209RW ,TE655203RW ,

TI903209RW. 

 קילוגרם. 1שקית פולי קפה במשקל  –"המתנה" .2.3

או עד  22:00בשעה  31.12.2018ועד  08:00בשעה  1.7.2017החל מיום  -"הטבה"תקופת ה .2.4

רשאית  BSH. , כמפורט בתקנון זה, לפי המוקדם מביניהםהטבהל ושהוקצ המתנותגמר מלאי 

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

 לציבור באמצעות הודעות בכתב בחנויות המשווקים  ובאתר האינטרנט. 

המשווק ללקוחותיו את המוצר אשר יובא ושווק על ידי  ,צרי חשמל בקמעונותמשווק מו -"המשווק" .3

BSH ,אינטרנט של לרשימת המשווקים המורשים ניתן לפנות לאתר הSiemens בכתובת :   

locator-ealergroup.com/il/d-home.bsh-http://www.siemens 

 מהות ההטבה: .4

המתנה אשר יקבל את את המוצר,  , הרוכש בתקופת ההטבה4בסעיף כהגדרתו הזכאי להטבה,  .4.1

ם במעמד רכישה מידי המשווק, ובלבד שלא ויתר עליה בהסכמה עניתנת בצד המוצר שקנה, 

 . המשווק

 :הזכאי להטבה .5

"( הלקוחקוח פרטי בלבד )שאינו תאגיד או לקוח עסקי או מוסדי( )להלן:"ל  -"הזכאי להטבה" .5.1

שרכש בתקופת ההטבה את המוצר לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי, אשר עומד 

  בתנאים המצטברים הבאים:

 רכש את המוצר ושילם תמורה מלאה בגינו אך ורק בתקופת ההטבה. הלקוח .5.1.1

 המשווק.  בהסכמה עם המתנהלא ויתר על  הלקוח .5.1.2

הספקת המתנה תתבצע במעמד הרכישה בלבד. האחריות להספקת המתנה מוטלת על  .5.1.3

 המשווק.

 או ביטל את רכישת המוצר לא יהיה זכאי לקבל את המתנה.   שהחליף או שינה לקוח .5.1.4

 פרשנות .6

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון זה לבין פרסומים אחרים  .6.1

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

 האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה. .6.2

 שונות .7

את המתנה וצורת מסירתה בכל אופן וצורה שהם. אין אפשרות זיכוי או לא ניתן להמיר או לשנות  .7.1

 החזר בגין המתנה. 

http://www.siemens-home.bsh-group.com/il/dealer-locator
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האחריות הבלעדית על איכות המתנה ו/או טיבה היא של היצרן ו/או היבואן ו/או הספק של  .7.2

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

 לא יישמרו מתנות להזמנות עתידיות. –דיות בלבד המתנה תינתן לרכישות מיי .7.3

7.4. BSH  אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, ולכל הוצאה שתגרם למשתתף בהטבה ו/או לכל

 אדם אחר בקשר עם השתתפותו בהטבה זה ו/או שימוש במוצר. 

7.5. BSH  ,שומרת לעצמה את הזכות לעשות ככל שתחליט עם מתנות שלא חולקו, ככל שיוותרו

 מועד ההטבה. לאחר 

לא ניתן להמיר או לשנות את המתנה וצורת מסירתה בכל אופן וצורה שהם. אין אפשרות זיכוי או  .7.6

 החזר בגין המתנה. 

 ההטבה יהיה בתוקף רק בהתקיים כל התנאים המצטברים שפורטו בתקנון זה. .7.7

7.8.  BSHהגדיל שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההטבה ו/או לקצרו ו/או להאריכו, להפחית או ל

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

 אחרת כפי שתמצא לנכון. 

7.9. BSH  אינה אחראית בשום מקרה לטיב ו/או איכות השירותים שינתנו ללקוחות בחנויות בהן ירכשו

 עפ"י הטבה זה ובכלל. BSHאת המוצרים של 

 .home.co.il-www.siemensבכתובת  ההטבהבתקופת  ensSiemתקנון זה יוצג באתר הבית של  .7.10

 . אין כפל מבצעים והטבות .7.11


