תקנון "קמפיין פברואר"
הגדרות

.1

למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:
"עורכת המבצע"

חברת שטראוס מים בע"מ ח.פ 513919779 .שכתובתה רח' הסיבים  ,94פתח-תקווה.
(להלן" :החברה").

"מבצע"

ברכישת אחד מברי מים תמי :4תמי 9פרימו או תמי  9פמילי או תמי  9באבל בר (להלן:
"בר מים") במהלך תקופת המבצע כהגדרתה בסעיף  2להלן ניתן יהיה לבטל את העסקה
מעבר ל 49 -הימים הקבועים בחוק הגנת הצרכן  ,תשמ"א ( 4494 -להלן" :חוק הגנת
הצרכן") והכל בהתאם לפירוט בסעיף  3להלן ובכפוף להוראות ולתנאים הקבועים בתקנון
זה.

"רשאים להשתתף"

לקוחות חדשים אשר ירכשו מהחברה בר מים חדש במחיר מחירון (להלן" :הלקוח").

.2

.3

תקופת המבצע
2.4

המבצע יינתן ללקוח חדש שירכוש בר מים חדש בין התאריכים  4.2.2247ועד ה – .29.2.2247

2.2

החברה תהיה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת ,אף לפני תאריך הסיום הקבוע לעיל ,או להאריך
את מבצע לתקופה נוספת ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

2.3

הוחלט על קיצור או הארכת תקופת המבצע ,תודיע על כך החברה באמצעות כלי פרסום בדיגיטל
לרבות פייסבוק וגוגל ובאחריות הלקוח להתעדכן האם חל שינוי בתקופת המבצע.

פירוט על המבצע והתנאים למימוש המבצע:
3.4

לקוח חדש שירכוש מהחברה בר מים במחיר מחירון במהלך תקופת המבצע יוכל ליהנות מהארכת
תקופת ביטול העסקה הקבועה בתקנות ( 49ימים) לתקופה ארוכה יותר ולא יאוחר משלושה חודשים
מיום התקנת בר המים.

3.2

לקוחות שירצו לשדרג ,ההטבה תקפה רק למי שמשדרג לתמי 9באבל בר ובמקרה זה ,ההטבה
תינתן לחודש בלבד (במקום האפשרות להחזיר עד  3חודשים ,רק חודש אחד) מיום התקנת בר
המים.

3.3

המבצע ניתן לניצול לכל לקוח פעם אחת בלבד.

3.9

המבצע ניתן לניצול באתר מסוים פעם אחת בלבד ,כך למשל לא ניתן להתקין שני מכשירים באותה
כתובת וליהנות לגבי שניהם מהמבצע.

3.3

אין כפל מבצעים.

3.3

עם עשיית העסקה ,הלקוח יחויב על בר המים במחיר המלא החל מהיום הראשון לרבות חיוב בגין
ההתקנה .ככל והלקוח רכש בר מים ומבקש לבטל את העסקה במסגרת המבצע ,יושב ללקוח
התשלום שביצע בקיזוז של דמי ההתקנה בסך של  ₪ 242כולל מע"מ אשר לא יוחזרו ללקוח.

3.7

על אף האמור לעיל ,במידה והלקוח ביקש לבטל את העסקה במסגרת הקניה הבטוחה הקבועה
בחוק הגנת הצרכן ( 49יום) יושב ללקוח כל כספו ללא הפחתת דמי ההתקנה.

3.9

במידה והלקוח ביקש לבטל את העסקה במסגרת המבצע ,לא יגבה תשלום נוסף עבור פירוק בר
המים והפירוק יעשה על חשבון החברה.

3.4

בכל אחד מהמקרים המופיעים תחת הוראות 'הגבלת האחריות' בתעודת היצרן המצורפת לבר
המים לא ניתן יהיה לבטל את העסקה .החברה תהיה הגורם היחיד לקבוע האם חל אחד המקרים
הקבועים בפרק הגבלת האחריות בתעודת האחריות של יצרן וקביעתה תהיה סופית מוחלטת
ובלתי ניתנת לערעור והלקוח מוותר מראש על כל טענה כנגד קביעות החברה.

3.42

התקנת המכשיר כוללת קידוח חור קטן בשיש המטבח .בכל מקרה של ביטול עסקה ,הלקוח מוותר
על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין החור שנקדח בשיש.
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.4

כללי
9.4

אין כפל מבצעים והטבות.

9.2

תקנון הפעילות ניתן לעיון באתר ובמשרדי החברה.

9.3

במימוש המבצע מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו וגם
אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
סוף התקנון.

