
 
 

 

 

 KCAB ACAC 2018 מבצע תקנון
 
 

 ללקוחותיה. במבצע יוצאת בישראל iRobot מוצריי של הרשמית היבואנית - בע״מ יבוא קהלת

 חלק שהינה ברשימה והמופיעים בלבד במבצע המשתתפים המשווקים דרך או יבוא קהלת דרך בקנייה תקף המבצע

 כולו. מהתקנון נפרד בלתי

 

  :המבצע אורית

 הבא: הפרוט ולפי בלבד 896 ו/או 980 דגמים רומבה איירובוט לרוכשים הינו המבצע

 מע"מ( כולל ₪ 190,4) החברה אתר לפי לצרכן המומלץ במחיר 980  רומבה מדגם איירובוט רובוטי אבק שואב קנה

 ₪( 427 של בסך תהיה באילת וההטבה ₪ 581,3 הינו באילת )המחיר . BACK CASH ₪ 500 בחזרה וקבל

 מע"מ( כולל ₪ 690,2) החברה אתר לפי לצרכן המומלץ במחיר 896  רומבה מדגם איירובוט רובוטי אבק שואב קנה

 ₪( 427 של בסך תהיה באילת וההטבה ₪ 2,299 הינו באילת )המחיר .BACK CASH ₪ 005 בחזרה וקבל

 

 :המבצע תקופת

 מבניהם. המוקדם המלאי, גמר עד או ,4/8/18 ה ועד 15/7/18 החל

  יחידות. 500 למבצע מינימום מלאי כמות

 

  :ההטבה קבלת אופן

  *,3055 קהלת של המוקד דרך טלפונית ובקנייה באילת( איירובוט חנות )למעט איירובוט  בחנויות בקנייה

 לצרכן. המחירון ממחיר יקוזז ההטבה סך . החדש המכשיר רכישת במעמד ללקוח תינתן ההטבה

 11 אלטלף רחוב אביב,-בתל סנטר דיזינגוף ברעננה, רננים קניון בחיפה, קניון בגרנד ממוקמות איירובוט תוחנוי

 שבע. בבאר קניון ובגרנד בירושלים מלחה קניון ביהוד,

 

 כפי במבצע המשתתפים במשווקים בחניות או מורשה אחר אינטרנט אתר או  Ribob.ooboRiראת דרך בקנייה

 ילת:בא איירובוט בחנות ובקנייה המפורטת רשימהב שמופיע

הלקוח יקבל את ההחזר הכספי בהמחאה או בהעברה בנקאית וזאת לאחר רישום המכשיר החדש באתר איירובוט 

 ומשלוח צילום החשבונית של קניית המכשיר החדש לאימייל הבא עם כל הפרטים הדרושים כדלהלן: 

cashback@kohelet.co.il   

 את הנושאות חשבוניות )רק הקנייה חשבונית צילום הנרכש, דגם של סידורי מספר טלפון, ,מלא שם לציין יש  במייל

 החשבונית את לצלם ניתן - במבצע להשתתף זכאים לעיל, שמופיע כפי הדגמים רכישת סכום ועם המבצע תאריכי

 ההטבהo למימוש זכאי יהיה לא הפרטים כל את יכלול שלא מייל הצ׳ק. למשלוח וכתובת  הנייד( המכשיר בעזרת

 בהעברה המעוניינים לקוחות עלות. ללא הלקוח לבית אחרת( שילוח חברת )או ישראל דואר ידי על ישלח הצ׳ק

 החשבון(. בעל ושם חשבון מספר סניף, מספר הבנק, )שם הבנק חשבון פרטי את במייל יציינו לחשבונם, בנקאית

  .במייל הלקוח ופרטי החשבונית משלוח מיום עסקים ימי 15 תוך יתבצע ללקוח ההמחאה משלוח

 

 הערות:

 לא ניתן להמיר ההטבה לכל הנחה אחרת. 

 חברת קהלת יבוא בע"מ רשאית להפסיק את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.

המבצע הינו לקנייה דרך קהלת או דרך המשווקים המשתתפים במבצע בלבד. המבצע בתוקף רק לקניית הדגמים 

שבמבצע ובמחיר המומלץ לצרכן המפורטים לעיל. על הלקוח לוודא כי החנות בה רכש את המכשיר הינה חנות משווק 

המשתתף במבצע וכי השואב הרובוטי הינו באחריות קהלת יבוא בע"מ, ולא תהיה ללקוח טענה אם לא נהג כך ולא 

 קיבל את ההטבה. 

חברת קהלת יבוא בע"מ, לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש המבצע על ידי חנויות החשמל או אתרי הסחר 

 תפעול והצגת המבצע, באחריות המשווקים.

mailto:cashback@kohelet.co.il


יחד עם זאת, במקרה של ביטול עסקה, ינוכה מההחזר הכספי המגיע ללקוח סך של 100 ₪ בגין ביטול עסקה עפ"י 

חוק + סך הטבת ההחזר הכספי שניתנה ללקוח במסגרת המבצע. על הלקוח לדאוג להחזיר את המכשיר החדש 

 לאחד מסניפי איירובוט. ביטול עסקה ניתן רק למכשיר חדש שלא נעשה בו כל שימוש ובאריזתו המקורית.

המבצע בתוקף ללקוחות אשר רכשו בפועל את המכשיר בזמן תקופת המבצע ושלחו במייל את צילום החשבונית 

ופרטי ההתקשרות בתוך תקופת המבצע. במידה והחשבונית ו/או מייל הרישום יישלחו לאחר תום המבצע אין קהלת 

 מחויבת במשלוח המחאת ההחזר הכספי.

     למרכז הטלפוני של קהלת לפנות ניתן נוספים לפרטים  3055* 

 

  iRobot.co.il שלנו באתר בקרו 896 ו 980 רומבה מכשיר ילגב נוספים לפרטים

 

 

 

 : במבצע המשתתפים המשווקים רשימת

 

 בישראל. איירובוט חנויות

  iRobot.co.il האינטרנט אתר

 חשמל מחסני רשת

 אלקטריק שקם רשת

 אילת - פטקום רשת

 נטו חשמל רשת

 ליאור חשמל רשת

 אלקטריק סופר

 חשמל .עודפי א.א.א

 אילת גיימרס

 שופס וואלה

Azrieli.com 

 אולסייל

 shops-ynet 

 פרייס לאסט

 1000פי

 טכני ציוד פולק

 אילת קלאב דיסק

 לצרכן החשמל
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