
 
 

 

 מבצע פסח הטבה לרוכשי

 

 

חבילת שואב אבק / מנקה בקיטור מאחד הדגמים תעניק, בכפוף למפורט בתקנון זה, לכל הלקוחות אשר ירכשו  OIGחברת 

 הטבות כמפורט:

 DAVO ANKARSRUM/ מיקסר מקצועי  DAV1503/ תנורון  DAV1508מוצר מדגם: תנורון לקוחות אשר רכשו  .1

/ אובן  NOVO 2020מיקרוגל  /    NOVO115/ תנורון  DAV129/ מכשיר פנקייק  DAV1820/ סיר לחץ  6220

NOVO105A ,בחנויות מורשות בלבד, אשר מיובא על ידי OIG (למעט מתצוגה ועודפים).  בלבד 

 מביניהם.  מלאי, המוקדםאו עד גמר ה OIGעל ידי חברת  30/4/2017ועד  1/2/2017תקופת המבצע: החל מיום  .2

שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המבצע לרבות את תנאי אחריות הרשומים בתקנון זה בכל עת  OIGחברת  .3

 על פי שיקול דעתה הבלעדי על פי חוק ובכפוף למתן הודעה בכתב ומראש באותו אופן בו פורסמה ההודעה הראשונה.

מהדגמים המשתתפים במבצע אשר יירכשו בתקופת המבצע במסגרת מכירות לוועדי מוצרים המבצע אינו חל על  .4

, ו/או במסגרת עסקאות מכירה מיוחדות OIGעובדים ו/או במסגרת מכירה שתעשה באמצעות מחלקת "שיווק ישיר" של 

 למוסדות ו/או במסגרת ירידי "חבר". 

 

 :במחיר מיוחדמוצר אחד מרשימה זו   תהמצויינים לעיל, תינתן אפשרות לרכיש מהמוצריםבעת רכישת אחד 

 או ₪39 -ב NOV147 קומקום נירוסטה •

 או ₪79 -ב  NOV175 פלטת שבת •

 או ₪119 -ב  NOV161כירת בישול בודדת  •

 או ₪89 -ב NOV126 מכשיר להכנת בלינצ'ס •

 או ₪39 -ב NOV301 משקל מטבח •

 ₪149 -ב NOV160 טרמוס חשמלי •

 

פי דין ולא -שיירכשו מתצוגה או מעודפים במהלך תקופת המבצע, תוענק שנת אחריות אחת  על 1למוצרים בסעיף יובהר, כי 

 .תוצע האפשרות לקבלת ההטבות

 

 

 



 
 

 

 

 : אופן קבלת ההטבה

  וצרמיום רכישת המ עסקיםימי  7בתוך  או במייל, 08-9327049בפקס:  OIGעל הלקוח לשלוח למוקד שרות הלקוחות של  .1

 את חשבונית הרכישה ובקשה לקבלת ההטבה. 

  חבילת ההטבה תוצע ללקוח אשר רכש בחנויות מורשות בלבד. .2

 

 :כללי

• OIG  שומרת 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.   •

 . www.OIG.co.ilבדף המוצר במהלך תקופת המבצע  OIGתקנון זה יוצג באתר  •

 לא ניתן יהיה לקבל זיכוי/החזר בגין ההטבה.                            •

                                                                                            


