
 מגנייט מזרני – ניסיון יום 30 מבצע תקנון

 התנסות" פרייס לאסט" באתר מגנייט מזרני ללקוחות מציעה ("החברה, "להלן) פלוס אפקטיב חברת

 המפורטים התנאים תחת החזר ולקבל להחזירו יהיה ניתן במסגרתם המזרן קבלת מיום ימים 30 של

 :מטה

 

 תנאי תחת יתבצעו העיסקה וביטול המזרן החזרת –(המזרן קבלת מיום) הראשונים הימים 14 במסגרת

 .(המכירה בנקודת לקבל ניתן פרטים) א"התשמ הצרכן הגנת חוק

 :זה תקנון לתוקפו ייכנס, 15 ה מהיום החל

 שאין מזרן מגן מצורף המזרן של העליון לחלק. אותו העוטף הניילון ממנו יוסר המזרן אספקת בעת

 .הניסיון בתקופת נמצא המזרן עוד כל להשחיתו או/ו להסירו

 בגין בתשלום רק ה\הלקוח יישא, לחברה המזרן להחזיר ה\הלקוח יבקש הניסיון תקופת ובתום במידה

 למפעל המזמין מבית בחזרה ההובלה דמי עלות. )בלבד ₪ 250 של בסך לביתו המזרן הובלת דמי

 ובסך, בלבד ₪ 180 של בסך (ה\הלקוח בידי שיישאר) בלבד המזרן מגן ובדמי (החברה על תחול החברה

 ,לחברה המזרן את להחזיר יבקש והלקוח במידה", חינם הובלה" מבצע יחול כאשר .₪430 של סך הכל

 בידיו שיישאר המזרן מגן ובדמי (₪250) זה תקנון פי על לביתו המזרן הובלת בדמי הלקוח כן גם יישא

 .זה תקנון פי על (₪180)

 ( :האספקה מיום 15 ה מהיום החל) עסקה וביטול החזרה

 בטלפון הלקוחות קשרי מחלקת עם קשר ייצרו העיסקה וביטול בהחזרה המעוניינים לקוחות

 .ההחזרה ואופן מועד תיאום לשם 058-55-88-345

 בהם נעשה שלא המוחזרים המוצרים את ה\איתו ביחד ויבדקו ה\הלקוח לבית יגיעו החברה שנציגי לאחר

 ן(.המזר מגן למעט) בחזרה אותם וייקחו המוצרים החזרת את יאשרו הם פגם כל

 במלוא הלקוח של זיכויו את" פרייס לאסט"ל שעות 48 תוך הספק יאשר ההחזרה תהליך ביצוע בתום

 (.המזרן מגן עלות דמי+  הלקוח לבית ההובלה דמי עלות) בלבד ₪ 430 של סך בקיזוז הקנייה סכום

 

 תקנון מבצע זוג כריות ויסקו ג'ל במתנה:

 .במתנה אחת כרית מקבל שהיא מידה בכל משטח או יחיד מזרן המזמין, במתנה כריות 2 מקבל זוגי מזרן המזמין. 1

 לגביו יונהג, הניסיון תקופת בתום המזרן את להחזיר והחליט במתנה כריות/כרית המזרן עם ביחד כאמור וקיבל מזרן הזמין אשר לקוח. 2

 :כדלקמן

 180 – של בסך בעלותה יישא והוא ברשותו תישאר היא, שהוא כל שימוש בה ועשה המקורית מאריזתה הכרית את הוציא והמזמין במידה. א

 .כרית לכל ₪

 להחזירם רשאי יהיה - שהוא שימוש כל בהם שעשה ובלי ידו על שנפתחו בלי, המקורית באריזתם כריות/הכרית את השאיר והמזמין במידה. ב

 .בגינן כלשהי בעלות יחויב ולא המזרן עם ביחד

 .והנחות מבצעים כפל אין. ג


