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הרחבת אחריות לרוכשי בלנדר DAVO OMNIBLEND
חברת  OIGתעניק ,בכפוף למפורט בתקנון זה ,לכל הלקוחות אשר ירכשו בלנדר  DAVO OMNIBLENDאפשרות
לרכוש חבילת הרחבת אחריות כמפורט:
 .1לקוחות אשר רכשו את הבלנדר מדגם  DAVO OMNIBLENDבחנויות מורשות בלבד,
אשר מיובא על ידי  OIGבלבד )למעט מתצוגה ועודפים( .
 .2תקופת המבצע :החל מיום  1/2/2017ועד  30/4/17על ידי חברת  OIGאו עד גמר המלאי ,המוקדם
מביניהם.
 .3חברת  OIGשומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המבצע לרבות את תנאי אחריות הרשומים
בתקנון זה בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי על פי חוק ובכפוף למתן הודעה בכתב ומראש
באותו אופן בו פורסמה ההודעה הראשונה.
 .4המבצע אינו חל על בלנדרים מהדגמים המשתתפים במבצע אשר יירכשו בתקופת המבצע
במסגרת מכירות לוועדי עובדים ו/או במסגרת מכירה שתעשה באמצעות מחלקת "שיווק ישיר" של
 ,OIGו/או במסגרת עסקאות מכירה מיוחדות למוסדות ו/או במסגרת ירידי "חבר".

חבילת הרחבת אחריות במתנה כוללת את הפריטים הבאים:
• תוספת  5שנות אחריות מנוע לבלנדר ,בהתאם לתעודת האחריות המגיעה עם המוצר )סה"כ 7
שנות אחריות ,בשימוש אישי בלבד ולא מסחרי(.
• ספר מתכונים מהודר הכולל מעל  70מתכונים כגון שייקים ,מרקים חמים וקרים ,בלילות לעוגה
וכו'.
שווי החבילה₪ 299 :
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לרוכשי אל"מ דיוטי פרי₪ 199 :
על מנת לממש את חבילת הרחבת השירות יש לפנות ליבואן בצירוף חשבונית ,ובהתאם להוראות
בסעיף "אופן קבלת ההטבה".

יובהר ,כי לבלנדרים שיירכשו מתצוגה או מעודפים במהלך תקופת המבצע ,תוענק שנת אחריות אחת על-
פי דין ולא תוצע האפשרות לקבלת ההטבות.

אופן קבלת ההטבה :
 .1על הלקוח לשלוח למוקד שרות הלקוחות של  OIGבפקס 08-9327049 :או במייל ,בתוך  7ימי עסקים
מיום רכישת הבלנדר את חשבונית הרכישה ובקשה לקבלת ההטבה.
 .2חבילת ההטבה תוצע ללקוח אשר רכש בחנויות מורשות בלבד.
 .3לקוח אשר מעוניין באחריות בלבד או ספר מתכונים בלבד ישלם את העלות המלאה של המבצע.

כללי :
•

 OIGשומרת לעצמה את הזכות לשנות כל תנאי מתנאי המבצע ,בכפוף לכל דין ולמתן הודעה בכתב ומראש
באותו אופן בו פורסם התנאי בראשונה.

• אין כפל מבצעים ו/או הנחות מכל סוג שהוא.
•

תקנון זה יוצג באתר  OIGבדף המוצר במהלך תקופת המבצע .www.OIG.co.il

•

לא ניתן יהיה לקבל זיכוי/החזר בגין ההטבה.

