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 ברשתות החשמל2020תקנון מבצע דייסון אביזרים חגי תשרי 

:לפי הפרוט הבא, 12.10.2020 עד 1.9.2020 להלן מבצע אביזרים לשואבי אבק של דייסון המתקיים בתאריך 

.במתנה ₪ 450 המפורטים למטה יקבל ערכת אביזרים בשווי V11כל לקוח הרוכש אחד משואבי דייסון מסידרת 

דגם

  Car kit

הדגמים המשתתפים במבצע 

Model

V11 Absolute Pro

V11 Absolute Extra 

V11 Absolute Extra Gold

V11 Torque

 לא משתתף במבצעV11 Animalדגם * 

הערות למבצע

.כל הנחה אחרת/לא ניתן להמיר את המתנה להטבה כספית או ו. הלקוח יקבל את המתנה במעמד הקניה יחד עם שואב האבק

.המוקדם מבינהם, או עד גמר המלאי, 12.10.20 ועד 1.9.20תוקף המבצע החל מיום 

. יחידות 4000כמות יחידות מינימלית במלאי לפני תחילת המבצע 

רשאית להפסיק את המבצע בכל עת או לשנות את תמהיל המוצרים המשתתפים במבצע , היבואנית הרשמית של מוצרי דייסון בישראל, מ"סחר יבוא והפצה בע. כ.ז.נ.חברת ב

.על פי שיקול דעתה הבלעדי

.   בישראלDysonהיבואן הרשמי של , מ בלבד"כ סחר בע.ז.נ. ביבוא בDysonהמבצע הינו לרשתות שיווק מורשות בלבד ולשואבי 

. ולא תהיה ללקוח טענה אם לא נהג כך ולא קיבל את האביזרים במתנה, מ"סחר יבוא והפצה בע. כ.ז.נ.על הלקוח לוודא כי החנות בה רכש משתתפת במבצע וכי השואב באחריות ב

. והום סנטר ACE , BUG, אופיס דיפו, אלקטרוקובי, אבי סופר, ביג בוקס, עולם הקולנוע, אלמ, טרקלין חשמל, שקם אלקטריק, מחסני חשמל: המבצע יתקיים ברשתות השיווק להלן

ביחד בשבילך ומאמא גורו, בהצדעה, באליגם, היטק זון, Walla shops, Azrialy, Groo, אתר דייסון: ובאתרי הסחר להלן

. אלא אם סוכם אחרת בכתב, או אתרי אינטרנט שלא מופיעות ברשימה בסעיף למעלה ותיתכן תוספת כספית בגין האביזרים הנוספים/ המבצע לא יתקיים בחנויות פרטיות ו

.תפעול והצגת המבצע באחריות החנות בלבד. מ לא תישא באחריות כלשהיא בגין אי מימוש המבצע על ידי חנויות החשמל"סחר יבוא והפצה בע. כ.ז.נ.חברת ב

www.dyson.co.il:  או באתר האינטרנט בכתובת03-6762924: סחר בטלפון. כ.ז.נ.לפרטים נוספים ניתן לפנות לשרות הלקוחות של ב

אריק כהן: בברכה

מ"כ סחר יבוא והפצה בע.ז.נ.מנהל ב

משתתף במבצע אביזרים מתנה

משתתף במבצע אביזרים מתנה

תאור המתנות לבחירה

מברשת גמישה ,צינור מאריך לשואב - אביזרים 3מכיל , סט המתאים לניקוי משלים של הבית והרכב

Flexi , ומברשת ללכלוך עיקש

הערות

משתתף במבצע אביזרים מתנה

משתתף במבצע אביזרים מתנה

http://www.dyson.co.il/

