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תקנון מבצע סוף שנה לרשתות השיווק
חברת ב.נ.ז.כ סחר היבואנית הרשמית של  dysonבישראל יוצאת במבצע ללקוחותיה לרגל חג הפסח  ,לפי הפרוט
שבטבלה הנ"ל :
תיאור המתנות לבחירה

הדגמים המשתתפים במבצע

דגם
תחנת עגינה
ניידת לשואב
אלחוטי מדגם
V11

תחנת עגינה וטעינה יוקרתית ניידת,
מתאימה לדגמי  v11בלבד – מגיעה עם
מקום לאחסון אביזר נוסף של השואב
בתחנת העגינה .משקל  5.85ק"ג צבע
לבן וכסוף.

V11 absolute extra/ gold
V11 animal extra
V11 torque new

סט אביזרים
לניקוי הרכב

סט אביזרים לניקוי הרכב -הערכה כוללת:
צינור מאריך גמיש – באורך
•
של  60ס״מ
מברשת גמישה – Flexi
•
מאפשרת להגיע בקלות
למקומות צרים וגבוהים
מברשת לבוץ – מברשת
•
בעלת זיפים קשיחים להסרת
בוץ ולכלוך עיקש

v11 absolute pro
v10 absolute
V10 animal
V10 motorhead
V8 absolute

תמונה

למען הסר ספק תחנת עגינה שתסופק ללקוח ללא שואב תחויב במחיר מלא

•
•

דגם  -V11 absolute pro newמגיע עם עמדת טעינה בתוך האריזה.
מוצרים מעודפים לא משתתפים במבצע.

תוקף המבצע  :החל מה  01.03.2021ועד ל  10.04.2021או עד גמר המלאי  ,המוקדם מבניהם.
הלקוח יקבל את המתנה במעמד הקניה יחד עם שואב האבק  .לא ניתן להמיר את המתנה להטבה כספית או כל הנחה אחרת.
מלאי מינימום לפני תחילת המבצע  3000יחידות.
היכן יתקיים המבצע  :המבצע יתקיים ברשתות השיווק  ,בחנויות ובאתרים מובחרים בלבד
במידה והמתנה תהיה חסרה במלאי באחת מהחנויות שברשימה הנ"ל ,המתנה תסופק ללקוח תוך  14ימי עבודה ממועד

הרכישה.
חברת .ב.נ.ז.כ סחר יבוא והפצה בע"מ רשאית להפסיק את המבצע בכל עת או לשנות את תמהיל המוצרים המשתתפים
במבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי ולא תהיה חייבת במתן דין וחשבון לשום גורם חיצוני .
המבצע הינו לשואבי  dysonביבוא ב.נ.ז.כ סחר ייבוא והפצה בע"מ ,היבואן הרשמי של  dysonבישראל.
על הלקוח לוודא שהחנות  /אתר סחר שבה הוא רוכש משתתפת במבצע טרם הרכישה .
חברת ב.נ.ז.כ סחר ייבוא והפצה בע"מ לא תישא באחריות כלשהיא בגין אי מימוש המבצע על ידי אחת מחנויות החשמל  /אתר
סחר.
תפעול והצגת המבצע ללקוח באחריות האתר בלבד.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לשרות הלקוחות בטלפון .03-6762924
רשימת החנויות המורשות מפורסמת באתר האינטרנט שלנו בכתובת .www.dyson.co.il
ט.ל.ח

בברכה,
ניר הנדלר,
סמנכ"ל סחר ושיווק

