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 צרכנים יקרים,                       

                                                                                                            

  "(המבצע)להלן: "  קיצ'נאיידהטבות  חבילתתקנון מבצע 

מיקסר   אשר ירכשו הצרכניםלכל  בכפוף למפורט בתקנון זה, ,עניקת ("ניופאן"ניופאן בע"מ )להלן: במסגרת המבצע, 

מהדגמים המפורטים להלן בתקופת המבצע כהגדרתה להלן, חבילת הטבות כמפורט להלן   מתוצרת קיצ'נאייד

 "(:חבילת קיצ'נאייד)להלן: "

כולל דגם   KSM156 ,KSM150מהדגמים הבאים:  לצרכנים הרוכשים מיקסר מתוצרת קיצ'נאייד .1

ECR,ECP  ו- ENK KSM7580    אשר מיובאים על בחנויות המובחרות בלבד ונירוסטה  בצבעים כרום ,

קיצ'נאייד מבית ניופאן בכפוף למפורט בתקנון זה  תוענק חבילת - (מעט מתצוגה ועודפים)ל ניופאן בלבד ידי

 להלן.

 אי, המוקדם מביניהם. או עד גמר המל 2016 בדצמבר 31 -ל ועד 2016 בדצמבר 1 החל מיום :מבצעהקופת ת .2

הרשומים בתקנון זה בכל  אחריותמבצע לרבות את תנאי תנאי האת  שומרת לעצמה את הזכות לשנותניופאן  .3

ומראש באותו אופן בו פורסמה  עת על פי שיקול דעתה הבלעדי על פי חוק ובכפוף למתן הודעה בכתב

 .ההודעה הראשונה

 צ'נאייד לכל דגם : להלן הדגמים המשתתפים במבצע ומחיר חבילת קי .4

דגם מיקסר 

 תוצרת קיצ'נאייד

 : החבילהמחיר 

KSM150 2499  ₪ 

KSM156 2549  ₪ 

ECR,ENK,ECP 4799  ₪ 

KSM7580  5699  ₪ 

 

  K45 WH   / EERKPM5    /KPM50EWHדגמים                

 אינם משתתפים במבצע.             

במסגרת תפים במבצע אשר יירכשו בתקופת המבצע חל על מיקסרים מהדגמים המשתהמבצע אינו  .5

 של ניופאן, "שיווק ישיר" ו/או במסגרת מכירה שתעשה באמצעות מחלקת עובדים ילוועדמכירות 

ו/או במסגרת ירידי "חבר" ו/או במסגרת רכישה  למוסדות מיוחדותמכירה עסקאות או במסגרת /ו



 

 

במסגרת  רכשה הבלעדי אם המכשיר נ. ניופאן תחליט, על פי שיקול דעתדרך אתרי האינטרנט

מכירה לועדי עובדים ו/או באמצעות מחלקת "שיווק ישיר" של ניופאן ו/או במסגרת עסקת מכירה 

 .או לא  ו/או בכל מסגרת אחרת כמפורט בסעיף זה, מיוחדת למוסדות

 כוללת את הפריטים הבאים:ה )מחיר מומלץ לצרכן( ₪ 1,000בשווי **חבילת ההטבות  .6

                                                                               מבית ניופאן גורמה  זוגיתבישול בריא  שף סדנת -        

 של ניופאן למיקסר )בשימוש אישי בלבד ולא מסחרי(. מלאהחמש  שנות אחריות  -        

  ספר מתכונים מהודר  -        

 ₪ . 199-ב ₪(  700אביזר להכנת גלידה )בשווי  לרכישתהטבה    -        

או  המשתתפים במבצע, שיירכשו מתצוגה או מעודפיםלמיקסרים מתוצרת קיצ'נאייד מהדגמים יובהר, כי 

פי דין -תוענק שנת אחריות אחת  על שלא בחנויות המובחרות המשתתפות במבצע, במהלך תקופת המבצע

 .יידולא תוצע האפשרות לרכישת חבילת קיצ'נא

תעודת  להם מצורפתהמשתתפים במבצע המשתתפות במבצע מיקסרים  מהדגמים בחנויות מצאים ונייתכן 

הדגמים מבית ניופאן מ מיקסר שורכצרכן שיולכן, שנות אחריות כמפורט בתקנון זה  5מעניקה  אחריות שאינה

של לפנות לשירות הלקוחות  יוכל,  כמפורט בתקנון זהיעמוד בכל התנאים המבצע ו קופתהמשתתפים במבצע בת

ניופאן ו את חשבונית הרכישה 039628332, ולשלוח לפקס שמספרו: 1700700727בטלפון שמספרו ניופאן 

זאת בכפוף לאישור  ,המתאימה לתנאי המבצעעם תקופת האחריות לשלוח בדואר תעודת אחריות  תשמח

  ., כמפורט בתקנון זהנרכש באחת מהחנויות המובחרותהמיקסר מחלקת המכירות בניופאן כי 

בפקס: ניופאן, מוקד שרות הלקוחות של לשלוח ל הצרכןעל : אופן קבלת חבילת קיצ'נאייד .7

רכישה, העתק מתעודת האחריות ה את חשבונית מיום רכישת המיקסר ם ימי 7בתוך  ,039628332

יצוין מספרו הסידורי של המיקסר  בה חבילת קיצ'נאייד לקבלתבכתב שצורפה למיקסר ובקשה 

המיקסר  אכן נרכש מועד רכישת )כפי שרשום במדבקה שבתחתית המיקסר(. לאחר   ווידוא כי 

חבילת המפורטים בתקנון זה, נשמח לשלוח  את  המבצע בתקופת המבצע וכי הצרכן עומד בכל תנאי

ולאחר גביית תשלום דמי  מי עבודה מרגע מתן האישורי 14וזאת בתוך לבית הצרכן  קיצ'נאייד 

צרכן אשר אינו מעוניין לשלם את דמי המשלוח כאמור לעיל, יכול  .בלבד₪  49משלוח בסך של 

בתיאום מראש עם מוקד שרות  , זאתאזור תעשיה אשדוד 1לאסוף את החבילה מרחוב המדע 

 הלקוחות של ניופאן.       

03- באמצעות פקס שמספרוופאן", על הלקוח לשלוח ל"ני: אופן מימוש זכאות להשתתף בסדנה .8

רכישה ה את חשבוניתמעבד המזון המשתתף במבצע  מיום רכישת קלנדארים ימים 7בתוך  9628332

וידוא כי מעבד המזון הנרכש הינו מעבד לאחר שובר הסדנה. לקבלת חתומה בכתב ידו ובקשה  -

 שמח לשלוח את השוברובהתאם לתנאי המבצע כמפורט בתקנון זה, ניופאן ת מזון המשתתף במבצע

 מיום אישור הפרטים כאמור.                               ימי עבודה   14וזאת בתוך לבית הלקוח 



 

 

ניתן יהיה לממש את  שובר הסדנה, לא לא זה,  חודשים מתאריך הרכישה  לאחר תאריך 3הינו הסדנה  תוקף שובר 

כוי בגין שובר הסדנה. ולא יהיה ניתן להמירו לכסף מזומן או ניתן יהיה להאריך את תוקפו לא יינתן פיצוי ו/או זי

 למתנה אחרת. 

: לאחר קבלת שובר הסדנה, ניופאן גורמה תיצור קשר עם הלקוח ותתאם את אופן מימוש השובר .9

 השתתפותו בסדנה לפי התאריכים אשר יוצעו ללקוח ועל בסיס מקום פנוי.

במקרה של ביטול ו/או שינוי תאריך ₪  25ישמש לגביית הלקוח ימסור את פרטי כרטיס האשראי שלו, אשר 

 השתתפות בסדנה, בניגוד לתנאי הביטול ו/או שינוי תאריך המפורטים להלן.

: ניתן לבטל ו/או לבקש להשתתף במועד אחר מזה שנקבע  מדיניות ביטול ושינוי תאריך השתתפות  .10

את תאריך השתתפותו בסדנה  שעות לפני מועד הסדנה.  לקוח שיבקש לבטל ו/או לשנות 48עד 

דמי ביטול באמצעות פרטי כרטיס האשראי אותם מסר ₪  25-לאחר המועד המותר לביטול יחויב ב

 לניופאן גורמה 

כל תנאי מתנאי המבצע, בכפוף לכל דין ולמתן הודעה בכתב  שומרת לעצמה את הזכות לשנותניופאן  .11

 .ומראש באותו אופן בו פורסם התנאי בראשונה

כל תנאי מתנאי המבצע, בכפוף לכל דין ולמתן הודעה בכתב  שומרת לעצמה את הזכות לשנותיופאן נ .12

   .ומראש באותו אופן בו פורסם התנאי בראשונה

  יחידות. 600 הינו מבצעל מינימום של חבילות קיצ'נאייד המוקצהמספר  .13

 .  הנחות מכל סוג שהואאו /אין כפל מבצעים ו .14

 . www.newpan.co.ilהלך תקופת המבצע תקנון זה יוצג באתר ניופאן במ .15

 לא ניתן יהיה לקבל זיכוי/החזר בגין חבילת קיצ'נאייד.                            .16

  www.newpan.co.il/  727-700-1700: המשתתפות במבצע * לרשימת החנויות המובחרות              

http://www.newpan.co.il/

