
 
 

 
 

 + מכשיר וופל בלגי  הטחנות הגדולותקמח  סדנה מתנה + מבצע

  5240DAVO לרוכשי מיקסר

 

שובר    יקבלו )למעט מתצוגה ועודפים(    בלבד  OIG  אשר מיובא על ידי   DAVO 5240  רכשו מיקסר מדגםילקוחות אשר   .1

וקונדיטוריה הכוללת הדרכה לתפעול המכשיר בהנחיית  + סדנת אפייה  מתנההטחנות הגדולות ק"ג קמח  12לרכישת 

 NOV120W+ מכשיר להכנת וופל בלגי מדגם   שף מוביל

 או עד גמר המלאי המוקדם מבניהם. 31.3.2021המבצע:   וקףת .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.

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

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

 אין כפל מבצעים!   – ו/או במסגרת ירידי "חבר" 

 

 פרטי ההטבה:

 ₪(   300תנה סדנת אפייה וקונדיטוריה הכוללת הדרכה לתפעול המכשיר בהנחיית שף מוביל )שווי המ •

 ₪(   103מתנה )שווי המתנה  הטחנות הגדולות ק"ג קמח  12 •

 NOV120Wמכשיר להכנת וופל בלגי מדגם   •

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

 :  אופן קבלת ההטבה

לשלוח את חשבונית הרכישה למייל   https://www.oig.co.il/ws-/2   להרשם לסדנה באתר החברהלקבלת ההטבה יש   .1

ws@oig.co.il  ב לשימוש  ההטבה  קופון  לקבלת  עדכנית  מייל  כתובת  הגדולות ולצרף  הטחנות    אתר 

-store.html#!/%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-agdolot.co.il/myhttps://www.h

-0%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%9-%D7%A7%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%9D

-D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%AA%

-%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1%D7%A8-D7%9C%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%A9%D7%99%

OIG/p/299334026-%D7%A9%D7%9C-95D7%93%D7%90%D7%91%D7%%   

 ק״ג(.   20ש״ח לכל    30על הלקוח לשאת בדמי המשלוח ).  09041להוסיף פריט ערכת קמחים לאפייה מקצועית מק"ט  יש   .2

 חבילת ההטבה תוצע ללקוח אשר רכש בחנויות מורשות בלבד )מצ"ב רשימת חנויות(  .3

 :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 •
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