
 
 

 

01.10.21 

 

 גן שבירו ריהוט   סייל סוף עונהתקנון 

 חברת שבירו ריהוט גן יוצאת במבצע סוף עונה

   ₪  2,490הובלה והרכבה חינם+ כיסוי חורף מתנה בקנייה מעל 

 

 סעיפי התקנון: 

 

 .  כולל  03/10/21-30/10/21תוקף המבצע:  .1

לקצר את תוקף המבצע בהתאם למלאי הקיים ו/או בהתאם  החברה שומרת לעצמה את הזכות להאריך או 

 לשיקול דעתה הבלעדי.

המבצע תקף בהזמנה טלפונית ובסניפי הרשת: בני ברק, קריית אתא, ראשון לציון, נתניה, בילו, באר שבע  .2

 ומעלה אדומים. 

יר בולט וברור  המבצע אינו כולל מוצרים אשר נמכרים מתצוגה ו/ או עודפים. )מוצרים אלו מסומנים בתג מח .3

 "מכירה מתצוגה"( 

 כפל מבצעים והמבצע כולל פריטים בהנחה.  יש  .4

 המבצע אינו תקף ברכישת גזיבו.  .5

 כיסוי אחד בלבד להזמנה.  .6

הובלה והרכבה לאזורים: צפונית לנהריה או דרומית לדימונה או מזרחית למודיעין כרוכה בתוספת תשלום  .7

 לתקנון זה.ממחיר מחירון ההובלות המצורף  20%של 

 לא ניתן להמיר, לשנות או להוסיף להטבה מתוך כוונה לשנותה למוצר אחר כלשהו. .8

 כמו כן לא ניתן לקבל זיכוי או הנחה אם מוותרים על ההטבה 

 תעודת אחריות למוצרים תצורף לתעודת המשלוח בעת אספקת המוצרים.   .9

 

 בברכה,

 חברת שבירו ריהוט גן 

 

 

 

 

 

                         

 

 



 
 

 

 
 
 
 

 ₪   -מחיר ב  תאור מוצר  

 ₪  150 מערכת ישיבה זוגית  

 ₪  250 מערכת ישיבה דו מושבית 

 ₪  350 מערכת ישיבה תלת מושבי/ פינתי  

 פינת אוכל קטנות  
 מיקדו   –צאקו   –סטאר    – 100לידס  

200  ₪ 

 1.90פינת אוכל עד 
   –קלאב   – 

250  ₪ 

 מטר ומעלה כשסגור   2פינת אוכל 
 טיודור   – לובר עגול    – 170רויאלטי   –  300ספייד  –סוהו  

300  ₪ 

 פינת אוכל מיוחדות  
רויאלטי  - סוהו-קנזס-ןליסבו-נבדה- קוויבק- לובר מלבני-400ספייד 

220 

400  ₪ 

 ₪  250 )שולחן+כסא( בר סט 

 ₪  150 מיטות שיזוף  

 ₪  220 מרבץ  

 ₪   130 ספסל  

 ₪   200 - ונקובר   –לוצרן   – שמשייה 

 ₪  250 בריסל –אטלנטה   -סוואנה–בבילון   – שמשייה 

 ₪   450 לימה    –גזיבו 

 ₪   750 ( 6*3גזיבו פנמה גדול )

 ₪   590 ( 4* 3( או בינוני )3*3גזיבו פנמה קטן ) 

 ₪   150 ערסל 

 ₪   90 סווינג   –נדנדה  תלויה  

 ₪   50 שולחנות צד  

 ₪   50 )עדיפות לקחת מהסניף!(  כריות  4עד   –כריות נוי  

 ₪   50 1.80/2.30  כיסויי חורף 

 ₪   70 באטלר מורכב 

 ₪   100 נערמים בלבד   –כסאות  6עד 

 ₪   180 גרילים  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 :למחירון הובלות דגשים והערות

 בצורה הבאה:  יחושב מחיר הובלה  .1

 . אחוז במחיר 100 –  ראשוןמוצר     

 הנחה ממחיר ההובלה למוצר הזול מבניהם.   30% – מוצרים  שני ברכישת            

 הזול מביניהם.                   הנחה ממחיר ההובלה למוצר  50%  –ומעלה  3ברכישת מוצר             

 !!לכתובת אחת !מחירון זה תקף לאספקה  .2

 . נהריה עד  דימונה  –אזורים  ין מחירון זה תקף לאספקות ב .3

דימונה  ודרומית ל  נהריה כגון טבריה, בית שאן, מטולה, עפולה וכו'באספקות לאזורים צפונית ל  .4

)לאחר ההנחות של   למחיר המחירון 20%יש להוסיף  כגון מצפה רמון, איזור הערבה, הבקעה וכו', 

 מוצר שני/שלישי וכו'(. 

 (. 200%)דהיינו, ולהכפיל מחיריש לבצע חישוב רגיל  – הובלה לאילת  .5

₪ עבור כל קומה   50יש לגבות   2מעל קומה ומועלים במדרגות   –מוצרים שלא נכנסים במעלית  .6

 (.7נוספת )לא מתייחס למוצרים בסעיף  

חובה לבדוק מידות למעלית, לפתח הכניסה לבית   תחילה,  – ועדים למנוף י מוצרים בעייתיים המ .7

, מרבצים, 400מ' לדוגמא, ספייד   2.3יש לוודא מוצרים שגודלם למעלה מ    יציאה למרפסת.ולפתח  

 . שמשיות, שולחנות העץ, מערכות ישיבה כדוגמת לינקולן ואדג'

בכל מקרה שבו יסתבר במעמד האספקה שדרכי הגישה מצריכים מנוף, ישא המזמין במלוא   .8

 העלויות הנוספות  

 מחיר. מח' אספקות תיצור קשר מול הלקוח ותעדכן במחיר. אין התחייבות ל  –עלויות מנוף    .9

 יש לציין כי התשלום למנופאי יהיה במזומן בלבד.

 כמו כן, לקוח יכול להביא מנופאי באופן עצמאי בהתאמה לשעות האספקה. 

על   אחריותלא תינתן ללקוח  ו)באישור חריג , מתאפשר רק מהמחסן  . לא אפשרי  -איסוף עצמי .10

 .(המוצר

 

 


