
 

 "מבצעים שאסור לפספסתקנון מבצע "

, תנהל מבצע למשך , בני ברק7מרחוב הלח"י  ( בע"מ2007חברת אורגל א.ל.פ )

תציע אורגל תקופת הזמן ובהתאם לתנאים שבתקנון זה להלן. במסגרת המבצע 

סניף הקונספט והמשווקים מגוון מוצרים בהנחות. במסגרת המבצע ישתתפו 

 .המורשים המופיעים האתר חברת אורגל

בשעה  30.06.19ועד ליום  8:00בשעה  01.06.19: החל מיום תקופת המבצע .1

20:00 . 

 המבצעים השונים: .2

במסגרת המבצע יוצעו מוצרים משלל הקטגוריות בהנחות שנקבעו מראש. את  

רשימת ההנחות ניתן למצוא באולם הקונספט ואצל המשווקים המורשים ובנספח 

 לתקנון זה. ב' -וא' 

( בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לקצר את תקופת 2007) חברת אורגל א.ל.פ .3

המבצע או להאריכה, וכן את הזכות להפסיק את המבצע בכל עת ו/או לשנות 

את תנאיו, את מבנה המבצע ותנאיו, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, 

 ובכפוף לכך שתפרסם הודעה על כך כנדרש.

ון זה ובין פרסומים אחרים בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תקנ .4

כלשהם בדבר המבצע, במדיות השונות, בדיגיטל, בעיתונים, בסניפי נגב ובכל 

 הוראות תקנון זה תגברנה. –אמצעי אחר 

מקרה של תקלה כלשהי אשר תפריע להתנהלות התקינה של המבצע יינתן ב .5

לבטל או לשנות או לקצר או ה להחליט האם ברצונלאורגל שיקול דעת מלא 

 צע כל פעולה  בקשר למבצע .לב

: בתקופת המבצע ניתן יהיה לעיין ולצלם עותק מהתקנון באולם פרסום התקנון .6

 בני ברק.  7הקונספט ברחוב הלח"י 

03-: לשאלות ובירורים אודות המבצע ניתן לפנות לנגב בטלפון ובירורים שאלות .7
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 : הוראות כלליות .8

 שננקטה מקום בלבד, ובכל הנוחיות לצורך זכר בלשון מנוסח התקנון .8.1

 במשמע. אף לנקבה הכוונה תהיה זכר לשון

 שימוש בהן יעשה ולא בלבד וההתמצאות הנוחות לשם הינן הכותרות .8.2

 המבצע. תקנון פרשנות לצורך

 רק, לא אך לרבות אליו, בקשר פעולה כל ועל זה מבצע על החל הדין .8.3

בלבד.  הישראלי הדין הינו אליו, והתקנון הנוגעים המסמכים פרשנות

 אך תהא למבצע זה הקשור לכל נושא ביחס הבלעדית השיפוט סמכות

 אביב. תל בעיר המוסמכים המשפט לבתי ורק

 נספח א'

 דרך  4מבצע חבילה סמארט קונטרול 
 מחיר לצרכן כולל מע"מ מחיר מבצע נטו כולל מע"מ  תאור  דגם 

  4,914 ₪     2,139  ₪                             דרך  4כיסוי  29119000

  761  ₪  360 ₪                                   גוף פנימי תואם  35600000

                                   ₪ 2,499  ₪ 5,675  

 אופציה לתוספת ל גוף והכיסוי 
 מחיר לצרכן כולל מע"מ  כולל מע"מ  נטו מבצעמחיר  תאור  דגם 

  ₪ 1,638  ₪ 634  ראש טוש כולל זרוע  26412000

  293  ₪   ₪ 119 נקודת מים + מאחז  28628000

   ₪ 164   ₪ 55 מ' 1.5צינור גמיש  28151001

   ₪ 293    ₪ 91 מצבים  2מזלף  26161001

     899 ₪    2,388 ₪  

 דגם אופוריה חדש  סמארט קונטרול מוט למקלחת 
   ₪ 9,594   ₪ 3,999 מוט סמארט קונטרול  26507000

 

 נספח ב'

 מינטה מטבח
 מחיר לצרכן כולל מע"מ  נטו כולל מע"מ  מבצע מחיר תאור  דגם 

30274000 
ברז פרח נשלף שני 

   ₪ 3,159    ₪ 1,399    מצבים

  ₪ 2,282   ₪ 999 ברז פרח נשלף מצב יחיד 32168000

32321000 
ברז פרח נשלף שני 

  ₪ 3,218  ₪ 1,199  מצבים

  ₪ 2,282    ₪ 939  ברז פרח נשלף מצב יחיד 32918000
 

 

 

 


