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תוצרת  פירוליטי תנור בנויברכישת ₪  001,0בשווי  FOX HOMEכרטיס תקנון מבצע: "

Constructa" 

 כללי .1

(, למען הסר ספק ההשתתפות 2.4תקנון זה נועד להסדיר ולקבוע את תנאי המבצע )כהגדרתו בסעיף 

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

 :הגדרות .2

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

 ,CF234751, CF3M78050Yמדגמים:  Constructaמתוצרת פירוליטי  תנור בנוי -"המוצר" .2.2

CF3M78050Y, CF4M78020Y, CF4M78060Y, CF2M77050Y, CF4M78070Y ושיובא 

 .הלמעט מוצרים סוג ב' ותצוג, BSHידי -על וושווק

)להלן: "הכרטיס"( בשווי  FOX HOMEלמימוש בחנויות  FOX HOMEכרטיס  –" המתנה" .2.3

. והכל בכפוף לתקנון ובהתאם לתנאים FOX HOMEמימוש הכרטיס יהיה בחנויות ₪.  001,0

 המפורטים על גבי הכרטיס ובאחריות מנפיק הכרטיס.  

או  22:00בשעה  8201.30.11ועד  08:00בשעה  8.20130.10מיום החל  -"תקופת המבצע" .2.4

 BSH. עד גמר מלאי המתנות שהוקצו למבצע, כמפורט בתקנון זה, לפי המוקדם מביניהם

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

 תימסר לציבור באמצעות הודעות בכתב בחנויות המשווקים  ובאתר האינטרנט. 

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

מבין רשימת המשווקים המשתתפים במבצע המופיעה באתר , BSH אשר יובא ושווק על ידי 

-מוצרים-/משווקי http://www.constructa.co.il/storesectionבכתובת:  BSHהאינטרנט של 

 במבצעים/-המשתתפים-גדולים

 מהות המבצע: .3

יקבל את  ,תקופת המבצע את המוצר, הרוכש מהמשווק ב4מבצע, כהגדרתו בסעיף הזכאי ל .3.1

על ידי טכנאי ו בבית המוצרבעת ביצוע ההתקנה של  ,אשר ניתנת בצד המוצר שקנההמתנה 

 יחידות. 100כמות המתנות שהוקצו למבצע:  .BSHמורשה מטעם 

 :הזכאי למבצע .4

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

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

  עומד בתנאים המצטברים הבאים:

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

 מטעם נציגלה לעיל( ה )כהגדרתפה לתקופתק חשבונית עסקה או קבלה יציג הלקוח .4.1.2

חשבונית עסקה/ . בהעדר "(CSBחברת השירות סי.אס.בי מוצרי חשמל בע"מ )להלן: "

 .המבצעלמימוש מחויבת  BSHאשר תוצג ע"י הלקוח, לא תהיה קבלה 

ביצוע ההתקנה  ,.820115.12 התקנת המוצר בבית הלקוח תבוצע לא יאוחר מתאריך .4.1.3

בלבד. לקוח אשר יבצע את ההתקנה  הלקוחלא יאוחר מהמועד הנ"ל יהא באחריות 

 לאחר מועד זה, לא יהיה זכאי לקבל את המתנה.

 לקוח שהחליף או שינה או ביטל את רכישת המוצר לא יהיה זכאי לקבל את המתנה.   .4.1.4

http://www.constructa.co.il/storesection/%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%A7%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%9D
http://www.constructa.co.il/storesection/%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%A7%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%9D
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 פרשנות .5

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

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

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

 שונות .6

לא ניתן להמיר או לשנות את המתנה וצורת מסירתה בכל אופן וצורה שהם. אין אפשרות זיכוי או  .6.1

 החזר בגין המתנה. 

 לא יישמרו מתנות להזמנות עתידיות. –שות מיידיות בלבד המתנה תינתן לרכי .6.2

6.3. BSH  לא תהא אחראית כלפי אוחזי הכרטיסים מרגע שקיבלו לידם את הכרטיסים בכל הנוגע

 באמצעות הנרכשים המוצרים לתקינות הנוגע בכל והן הכרטיסים למימוש בקשר שיועלו לטענות

 .הכרטיסים

6.4. BSH ף, ולכל הוצאה שתגרם למשתתף במבצע ו/או לכל אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקי

 אדם אחר בקשר עם השתתפותו במבצע זה. 

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

 לאחר מועד המבצע. 

 המבצע יהיה בתוקף רק בהתקיים כל התנאים המצטברים שפורטו בתקנון זה. .6.6

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

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

 אחרת כפי שתמצא לנכון. 

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

 עפ"י מבצע זה ובכלל.  BSHירכשו את המוצרים של 

בתקופת המבצע בכתובת   Constructaתקנון זה יוצג באתר הבית של  .6.9

www.constructa.co.il. 

 

 

http://www.constructa.co.il/

