
 

 )"המבצע"(:    ₪ 2,000משלמים רק  ₪ 3,000על כל  - תקנון מבצע
 

 20.10.22-20.70.30 תקופת "המבצע": .1
 

 יבוא ושיווק רהיטים בע"מ  ZAGA עורכת "המבצע": .2
 

יגברו וג ומין, ס פרטי "המבצע" וכלליו יהיו כמפורט בתקנון זה. במקרה של סתירה או שוני בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל .3
 הוראות התקנון והן אשר תקבענה.

 

 ZAGAובאולמות התצוגה בסניפי  ZAGA, במשרדי ZAGAתקנון זה יוצג באתר  .4
 

האריך את "המבצע" ל שומרת לעצמה את הזכות להתחיל, להפסיק או ZAGA"המבצע" יחל ויסתיים בהתאם לתאריכים שלעיל, אולם  .5
 בכל עת אחרת.

 

מצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי הוא מקבל עליו את כל הוראותיו של התקנון, ללא בהשתתפות ב"מבצע" מסכים, מאשר ו .6
 בקשר עם "המבצע", לרבות תנאיו. ZAGAיוצא מן הכלל, כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין, וכי לא תהיה לו כל טענה כלפי 

 :להלן פרטי המבצע      .7

      במחיר מחירון לצרכן ממגוון השולחנות והכיסאות אשר במבצע זכאי הלקוח לקבל  ₪ 2,999 רכישתם מעל ברכישת מוצרים שסכום
 הנחה. 33%על יתרת סכום הרכישה אם ישנו כזה יקבל הלקוח  , ₪ 3000על כל  ₪ 1000הנחה של 

 תינתן ערכת חג מתנה  ₪ 8,490מעל סכום של בנוסף לכל הרוכש       

     כלל המוצרים למעט  -שתתפים במבצע דגמי המוצרים המ 

 החלפות ריפוד, הובלה מוצרי שרות ) ,מוצרי סטיילינג מוצרים שנמכרים מתצוגה / עודפים, ואו במבצע אחר משולטיםמוצרים אשר 
  (תוספת הגדלות, תוספת לשינויי מידה לסניף,

 
 זמני אספקה של פריטי ריהוט שנרכשו במסגרת "המבצע":      .8

 ימי עבודה ממועד ביצוע ההזמנה 21תוך  -הקיים במלאי פריט    
 

 תנאי תשלום:      .9

   לפי חוק קבלת מזומן. מזומן 

    תשלומים ללא ריבית והצמדה בכרטיס אשראי או המחאות 12עד 
 

 

 כללי:  

 ממחיר השולחן15%תהיה תוספת של   / שליכטלשולחנות בפורניר אגוז אמריקאי/ גוון בטון

 ממחיר השולחן 7.5%בשילוב רגל עץ בגוון שחור תהיה תוספת של טבעי  ןבגוולשולחנות 

 התמונות המוצגות לפרסום המבצע הן להמחשה בלבד.

ZAGA רשאית לשנות את מועדי "המבצע" בהתאם למועד או עד גמר המלאי 

 פריטי  ריהוט שירכוש   הנות לגבי אותם מי שיבחר ליהנות מן ההנחה במסגרת "המבצע", לא יוכל לי -אין כפל מבצעים והנחות. משמע 

 באותה עת.) מוצרים מתצוגה, עודפים ,שאריות מלאי (ZAGAבמסגרת "המבצע", מהנחות אחרות נוספות המוצעות על ידי 

 לקוח שקיבל הצעת מחיר לפני תקופת "המבצע" יוכל לבחור בין מחיר ההצעה לבין מחירי "המבצע"

 בדין. אין החזרות והחלפות, למעט כקבוע

ZAGA  את תנאיו של "המבצע", על פי שיקול דעתה הבלעדי. רשאית לשנות 

ZAGA .רשאית לתקן תקנון זה, בכל עת 

 

 

 ט.ל.ח
  



 
 
 
 

 הובלה והרכבה:  

 ש"ח 500כסאות  6קולורדו/ יוגו +  טוקיו/ דון/ סטודיו// פרפקטו/ דיסקו אקסטרים/ סלפי/  שולחן 

 ש"ח 390 -כסאות  6+   שולחן  

  + ש"ח 330 -כסאות  4שולחן 

 /ש"ח 400בלבד   קולורדו/ יוגו טוקיו/ דון/ דיסקו/ סטודיו/ אקסטרים/ פרפקטו/ שולחן סלפי 

  ש"ח 290 -שולחן בלבד 

  = כיסאות 3עלות הובלת ספסל 

  ש"ח 120-ש"ח, ולא פחות מ 40כל כיסא  -כסאות בלבד 

  ש"ח  50כסאות(  6כסאות נוספים לסט )שולחן +  2הובלת 

  ש"ח לכל קומה 50ללא מעלית תוספת של  3מעל קומה 

 ש"ח .  100אספקה לבית הלקוח המתאפשרת דרך מעבר בכניסה ראשית. במידה ויידרש מנוף, התשלום יתבצע ע"י הלקוח בנוסף למחיר ההובלה בקיזוז  כוללת ההובלה 

 ש"ח לכיסא 30 הובלת כסאות לסניף כרוכה בתשלום של 

 


