
   

 

 

 

 BRIMAG– 2012למוצרי  "קנה קבלקנון מבצע "ת

 

 מהות המבצע: .א

  ושעות הפעילות ניתן למצוא רשימת החנויות בלבד. בחנויות המשווקים המורשים המבצע יתקיים

 ברימאג.האינטרנט של באתר 

  להלן: לעיל וממגוון מוצרי ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ )אחד לקוח קצה אשר ירכוש מוצר

במחיר המומלץ   Kenwood, Braun, LG, Hoover, Babylissים הבאים:"( ממותגברימאג"

ש"ח לרכישת משקפי  500בשווי של  קופוןיקבל  )כולל מע"מ(ש"ח ומעלה  490בסך כולל של לצרכן, 

 ", בהתאמה(, למימוש בסניפי הרשת. קופוןה" -" ובית העסקשמש ברשת אופטיקת הלפרין )להלן: "

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

  אשר נכללים לעילהמפורטים ממותגים המוצרים המשתתפים במבצע הינם אך ורק המוצרים ,

 .באחריות ברימאג, היבואן הרשמי

  ש"ח  490ל יה של יותר ממוצר אחד בסך כולל שו/או קנ ש"ח )כולל מע"מ( 490קניה מתחת לסך של

 . קופוןלא תזכה בקבלת ה ומעלה )כולל מע"מ(,

 ."מוצרי עודפים או תצוגות אינם משתתפים במבצע "קנה קבל 

 .המבצע יפורסם בערוצי השיווק והמדיה השונים 

 

 תוקף המבצע: .ב

  או לכל תאריך אחר לפי  25.9.2014ועד  15.2.2014מבצע "קנה וקבל" מתקיים בין התאריכים

מובהר בזאת כי  אי, לפי המוקדם מביניהם.ו/או עד גמר המל מאגיברשיקול דעתה הבלעדי של 

 יחידות בלבד. 2,500-מלאי הקופונים מוגבל ל

 שומרת לעצמה את הזכות, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל את המבצע או לשנות את  ברימאג

 המבצע ו/או את תאריכי המבצע בכל עת. 

  .על קיום המבצע על ידי לא תהיה אחראית ולא תפקח  ברימאגהמבצע באחריות בית העסק בלבד

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

 אופטיקה הלפרין.י יד-הינה על קופוןהאחריות לתקינות ה 

 ט.ל.ח 

 

 "קופון"ה .ג

  המונפק במיוחד  ,ש"ח לרכישת משקפי שמש ברשת אופטיקה הלפרין 500קניה בשווי של  קופוןהינו

 .עבור מבצע זה

 .הינו מודעה פרסומית בלבד, אינו מהווה אמצעי תשלום ולבדו אינו מזכה בהנחה ו/או הטבה כלשהי 

 מבצע בצירוף חשבונית הקניה המקורית המעידה על רכישה בהתאם לתקנון  קופוןניתן לממש את ה

 זה.



   

 

 

 

 יו, כמפורט להלן:ניתן למימוש בהתאם לתנאים ומגבלות הרשומים על גב קופוןה 

  קופון, לאחר מועד זה פוקע תוקף ה30.10.2014הינו עד ליום  קופוןתוקף. 

 המוטבע על המשקפיים בלבד.המומלץ לצרכן ובהתאם למחיר  קופוןניתן לממש את ה 

 לא חל על משקפי ראיה ומשקפי  הקופוןRay Ban  . 

 .אין כפל מבצעים והנחות 

  טים הנמכרים בהנחה ו/או במחירי ברכישת פרי לממש את הקופוןלא ניתןSALE. 

  יחד עם תשלום בתווי קניה. לממש את הקופוןלא ניתן 

  אחד ללקוח. קופוןמימוש 

  לא כולל חנויותOutlet. 

 בקניה אחת. לא ניתן לפצל מימושים מימוש קופון אחד יתבצע. 

  מקופוןלא יינתן עודף. 
 

 

 שינוי/ביטול מוצרים בהזמנה: .ד

  בהזמנה:במקרה של שינוי מוצר  

 בידי הלקוח.  קופוןהיישאר  – אם המוצר החדש משתתף במבצע 

 יחד עם המוצר אותו הוא  קופוןהיחזיר הלקוח את  – אם המוצר החדש אינו משתתף במבצע

 מחליף.

 :במקרה של ביטול מוצר 

 יחד עם המוצר אותו  קופוןהת בהתאם למדיניות החזרת סחורה של הבית העסק. יחזיר הלקוח א

 יר.הוא מחז

 

 

 


