תקנון מבצע הרחבת אחריות מזגני –  FAMILYדגמי 2017
מסדרות COMFORT, F BIO PRO , Pre Titanium
פמילי ליין שיווק ( )1990בע"מ  ,ח.פ  511530370מרחוב הסדנא  11רעננה
יוצאת במבצע הרחבת שנות אחריות על המוצרים המשתתפים במבצע ובהתאם לתקנון החברה למשך תקופת
הזמן ובהתאם לתנאים כדלקמן:
 .1תקופת המבצע 8/6/2017 :עד  31/8/2017ואו עד גמר המלאי ,או החלטת החברה להפסקת המבצע.
 .2החל מתאריך  3/8/17ועד  31/8/17מצטרפים למבצע  7שנות אחריות מלאה הסדרות:
PREMIUM WIFI, INVERTER WIFI
 .3המוצרים המשתתפים במבצע בהתאם לנספח ולתקנון החברה.
 .4תיאור המבצע :כל הרוכש בתקופת המבצע מפמילי ליין ו/או משווק מורשה מטעמה מזגנים המשתתפים
במבצע ,זכאי להרחבת אחריות כמפורט:
 - 4.1סדרת  5- COMFORT -שנות אחריות ( שנה אחריות מלאה  4 +שנים אחריות מורחבת)
 - 4.2סדרת –  5 - F BIO PROשנות אחריות מלאות
 - 4.3סדרת  -פרמיום טיטניום  7 - Pre Titaniumשנות אחריות מלאה.
 - 4.4סדרות  7 - INVERTER WIFI, PREMIUM WIFI -שנות אחריות מל (החל מ )3/8/17
 .5הפעלת הרחבת האחריות הנוספת תבוצע ע"י הרוכש ישירות מול פמילי ליין תוך  30יום מיום הרכישה.
הפעלת הרחבת האחריות תעשה עם שליחת תעודת האחריות המצורפת באריזת המזגן בצרוף צילום
חשבונית רכישה לפקס  09-7400501או למייל  ,family@familyline.co.ilאו דרך האתר.
היה והרוכש לא שלח לפמילי ליין תוך ( 30שלושים) ימים את תעודת האחריות עליה מופיע המספר הסידורי
של המזגן וצילום חשבונית הקניה להפעלת האחריות הנוספת ,יאבד הרוכש את זכאותו לקבלת הרחבת
האחריות הנוספת ולא תעמוד לו כל טענה ו/או דרישה כנגד פמילי ליין בקשר לכך.
 .6זכאי להשתתף במבצע רק אדם שהינו אזרח ישראל או תושב ישראל או בעל היתר שהייה חוקית בישראל,
שגילו מעל  18שנה ,בכפוף לאמור להלן.
 .7המבצע מיועד ללקוחות פרטיים ,הרוכשים מזגן לשימוש ביתי בלבד ואינו תקף ללקוחות עסקיים ,מוסדות,
ארגונים ופרויקטים.
.8

מובהר כי לקוח ,אשר רכש מזגן מהדגמים המשתתפים במבצע מעודפים ,תצוגות ,סוגי ב' ו/או שלא
ממשווק מורשה של פמילי ליין ,לא יהיה זכאי להשתתף במבצע.

 .9פמילי ליין שומרת לעצמה את הזכות לקצר את תקופת המבצע או להאריכה ,כן את הזכות להפסיק את
המבצע בכל עת ,זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,ובכפוף לכך שתפרסם הודעה על סיום
המבצע לא יאוחר מ  24שעות טרם סיומו.
 .10פמילי ליין אינה אחראית לכל נזק  ,ישיר או עקיף ,ולכל הוצאה שתגרם ללקוח בקשר עם מבצע זה.
 .11הלקוח לא יהיה זכאי בשום מקרה להמיר את האחריות הנוספת ו/או איזה מזכויותיו על פי התקנון בכסף
ו/או בשווה כסף ,וזאת גם בנסיבות בהן לא יתאפשר בידו לממש את הזכאות במסגרת המבצע.
 .12תקנון המבצע נמצא במשרדי פמילי ליין .

נספח – רשימת מזגנים המשתתפים במבצע
2017 FAMILY הרחבת אחריות להשקת מזגני
31.8.2017 בתוקף עד
סדרת קומפורט
:דגמים
COMFORT-12
COMFORT-16
COMFORT-26
COMFORT-32

F- BIO PRO סדרת
:דגמים
F-12 BIO
F-16 BIO
F-18 BIO
F-26 BIO
F-32 BIO
F-37 BIO

סדרת פרמיום טיטניום
:דגמים
PRE-12 TITANIUM
PRE-16 TITANIUM
PRE-18 TITANIUM
PRE-26 TITANIUM
PRE-32 TITANIUM
PRE-37 TITANIUM

WIFI סדרת פרמיום
:דגמים
PREMIUM 12 WIFI
PREMIUM 16 WIFI
PREMIUM 18 WIFI
PREMIUM 26 WIFI
PREMIUM 32 WIFI
PREMIUM 37 WIFI

WIFI סדרת אינוונטר
:דגמים
INVERTET 12 WIFI
INVERTET 16 WIFI
INVERTET 26 WIFI
INVERTET 32 WIFI

