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 הגדרות .1

 למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

אור יהודה.  1שכתובתה רח' יהונתן נתניהו  513919779חברת שטראוס מים בע"מ ח.פ.  " "עורכת המבצע
 "( החברה)להלן: "

 www.tami4.co.il  "אתר החברה"

במהלך תקופת המבצע במחיר מחירון, משתתף אשר ירכוש  בר מים )כהגדרתו להלן(  "המבצע" 
הימים  14 -להלן, ייהנה מהאפשרות לבטל את העסקה מעבר ל 2כהגדרתה בסעיף 

)להלן: "חוק הגנת הצרכן"( והכל בהתאם  1981 -הקבועים בחוק הגנת הצרכן , תשמ"א 
 הקבועים בתקנון זה. להלן ובכפוף להוראות ולתנאים 3לפירוט בסעיף 

 Primo Connect 4, תמי Primo 4או תמי Family 4)חדשים(: תמי 4אחד מברי מים תמי   "בר מים"
 ;Bubble PLUS 4או תמי

לקוח חדש פרטי ועסקי )סוהו ( אשר ירכוש מהחברה בר מים חדש במחיר מחירון,  "משתתף" 
 כמפורט בתקנון זה. 

 

 מבצעה תקופת .2

 .31.7.2019 – ועד ה 23.6.2019 בין התאריכיםשירכוש בר מים  ללקוח יינתן מבצעה 2.1

בכל עת, אף לפני תאריך הסיום הקבוע לעיל, או  מבצעהחברה תהיה רשאית להפסיק את ה 2.2
  לתקופה נוספת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מבצעלהאריך את 

 כלי פרסום בדיגיטל, תודיע על כך החברה באמצעות מבצעהוחלט על קיצור או הארכת תקופת ה 2.3
 . מבצעובאחריות הלקוח להתעדכן האם חל שינוי בתקופת ה

 

 :מבצעלמימוש ה תנאיםוה מבצעפירוט על ה .3

נות מהארכת יוכל ליה מבצעחירון במהלך תקופת הבמחיר מ  מיםשירכוש מהחברה בר לקוח  3.1
ימים( לתקופה ארוכה יותר עד ולא יאוחר מיום  14) חוקתקופת ביטול העסקה הקבועה ב

31.09.19 . 

  Bubble PLUS 4לקוחות שירצו לשדרג, ההטבה תקפה רק למי שמשדרג לבר המים תמי 3.1
ובמקרה זה, ההטבה הינה הארכת תקופת ביטול העסקה לחודש אחד בלבד מיום התקנת בר 

 המים.

3.2  

 :מבצעלאופן ניצול הדוגמאות 

 06.07.19יוכל לבטל את העסקה במקום עד ליום  23.06.19שרכש בר מים ביום  לקוח •
יום  69 למשך תקופת ניסיון מנות וכך ליה 31.07.19עד ליום  (,על פי חוקימים  14)

 ימים בלבד. 14במקום 

 06.08.19במקום עד ליום  העסקה לבטל אתיוכל  23.07.19מים ביום לקוח שרכש בר  •
ימים  39למשך  תקופת ניסיון מנות , וכך ליה31.09.19, עד ליום (על פי חוקימים  14)

 ימים בלבד. 14במקום 

הנות ייוכל ל הלקוח, 23.06.19סמוך לתאריך מוקדם יותר ובככל שבר המים יירכש  -כלומר 
  .בהתאם לתקנון זה לביטול העסקההמועד האחרון עד  תקופת ניסיון ארוכה יותרמ

  .בלבד פעם אחתלקוח לניתן לניצול  מבצעה 3.3

המבצע לא יחול במקרה בו הלקוח מבקש לבצע את ההתקנה בטווח ארוך יותר משבועיים מיום  3.4
 הרכישה. 

 

פעם אחת בלבד, כך למשל לא ניתן להתקין שני  מתמסויבכתובת המבצע ניתן לניצול  3.5
 מכשירים באותה כתובת וליהנות לגבי שניהם מהמבצע. 

החל מהיום הראשון.  )כולל התקנה(, על בר המים במחיר מלא יחויב הלקוחהעסקה, ביצוע עם  3.6
של  סכום  בקיזוז התשלום  ללקוח, יושב מבצעהתקופת לבטל את העסקה ב בקשיהלקוח היה ו

  .יוחזרו ללקוחלא אשר  , המהווים דמי התקנה,כולל מע"מ ₪ 210
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הקניה הבטוחה תקופת בטל את העסקה במסגרת יבמידה והלקוח לעיל,  3.4בסעיף על אף האמור  3.7
 .דמי ההתקנהללא הפחתת מלוא התשלום יושב ללקוח בחוק הקבועה 

מסגרת המבצע הלקוח לא יחויב בתשלום כלשהו בגין פירוק בר המים במקרה של ביטול ב 3.8
 העסקה. 

אחד מהמקרים המופיעים תחת הוראות 'הגבלת האחריות' בתעודת היצרן המצורפת לבר בכל  3.9
חל אחד . החברה תהיה הגורם היחיד לקבוע האם טל את העסקההמים לא ניתן יהיה לב

המקרים הקבועים בפרק הגבלת האחריות בתעודת האחריות של יצרן וקביעתה תהיה סופית 
 .מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור והלקוח מוותר מראש על כל טענה כנגד קביעות החברה

, הלקוח כוללת קידוח חור קטן בשיש המטבח. בכל מקרה של ביטול עסקה בר המיםהתקנת  3.10
 טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין החור שנקדח בשיש. מוותר על כל 

 

 כללי .4

 יחידות במלאי. 1,000מינימום  4.1

ירכשו אשר למען הסר כל ספק המבצע יחול אך ורק על לקוחות  .והטבות כפל מבצעים אין 4.2
 מים חדש במחיר מחירון. מהחברה בר

 במשרדי החברה. ו באתר תקנון הפעילות ניתן לעיון 4.3

כי קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו סכים, מאשר ומצהיר המשתתף מ מבצעבמימוש ה 4.4
 כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. א את התקנון מסכים המשתתף קר וגם אם לא

  

 סוף התקנון.


