
 
 

 
 

  03DAVO ANKARSRUM 62 מיקסר לרוכשי טרייד איןמבצע 

 

 

 OIG אשר מיובא על ידי₪  4,790במחיר החדש  DAVO ANKARSRUM 6230רכשו מיקסר מדגם ילקוחות אשר  .1

במעמד ₪  800 עד ויחזירו מיקסר ישן מכל סוג (למעט מיקסר יד) יקבלו הנחה של (למעט מתצוגה ועודפים) בלבד

 ק"ג קמח שטיבל מתנה! 10+  הרכישה

 מביניהם.  או עד גמר המלאי, המוקדם OIGעל ידי חברת  31/12/18ועד  28/11/18תקופת המבצע: החל מיום  .2

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

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

בצע במסגרת מכירות לוועדי המבצע אינו חל על מיקסרים מהדגמים המשתתפים במבצע אשר יירכשו בתקופת המ .4

, ו/או במסגרת עסקאות מכירה מיוחדות למוסדות באינטרנט עובדים ו/או במסגרת מכירה שתעשה באמצעות שיווק ישיר

 ו/או במסגרת ירידי "חבר". 

 

 פרטי ההטבה:

 ₪ 800 הנחה בגובה עד •

 ₪) 150ק"ג קמח שטיבל מתנה (שווי המתנה  10 •

 .תוצע האפשרות לקבלת ההטבות לאיובהר, כי למיקסרים שיירכשו מתצוגה או מעודפים במהלך תקופת המבצע, 

 

 : אופן קבלת ההטבה

 ק"ג קמח שטיבל. ₪10 +  800 של עדעל הלקוח להחזיר את המיקסר הישן לחנות, ובמעמד הרכישה תינתן הנחה  .1

 (מצ"ב רשימת חנויות) מורשות בלבדקוח אשר רכש בחנויות חבילת ההטבה תוצע לל .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  •

 זר בגין ההטבה.                לא ניתן יהיה לקבל זיכוי/הח •

 

 

 



 
 

 
 

 במבצע: רשימת החנויות המשתתפות

 רשת ליאור 

 רשת פורשף

 רשת חשמל נטו

 עולם החשמל | שרות כל |גל החשמל | -מוטיקניון רפאלי | יאקב חשמל |  סלון גאולה | יריד ביתר | ירושלים:

 | י.שיר | ש.ב. שטרן המאיר

 חשמל ביגל | קניתי אצל צביקה | טכנו מיקס | קניון רפאלי | וובר חשמל וכלים | חשמל רוזנברג :בני ברק

 חשמל המאיר :פתח תקווה

 אליאס | טישלר תל אביב:

 | רשת ליאור בו מנדל | קניון רפאליכל  : בית שמש

 ית| טמבור: יריד ביתר ביתר

 : קניון רפאליאלעד

 אורות וחשמל: צבי סנטר | נתניה

 : צומת חשמלקרית חיים

 : טכנו מיקסחיפה

 המרכז לבית-זינגרפריזל | -| טיים אלקטריק | מרכז החשמלמגוון : מודיעין עילית

 עולם החשמל –: חשמל בייגל | רוזנברג אשדוד

 : חשמל ביגלעפולה

 אלון החשמל :אשקלון

 | בונדיגו | חשמל עופר פינת החשמל: רחובות

 קניון רפאלי חצור,צפת:

 שרגא אור ערד:


