14/11/22
תקנון מבצע בלאק פריידי 14/11/22
חברת שבירו ריהוט גן יוצאת במבצע מיוחד לבלאק פריידי
הובלה והרכבה חינם בקנייה מעל  10% + ₪ 2,990הנחה אקסטרה (נוספים) על כל ריהוט הגן
סעיפי התקנון:
 .1תוקף המבצע 14-11/22-30/11/22 :כולל.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להאריך או לקצר את תוקף המבצע בהתאם למלאי הקיים ו/או בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי.
 .2המבצע תקף בהזמנה טלפונית ובסניפי הרשת :בני ברק ,קריית אתא ,ראשון לציון ,נתניה ,בילו ,באר שבע,
מעלה אדומים.
 .3המבצע אינו כולל מוצרים אשר נמכרים מתצוגה ו /או עודפים( .מוצרים אלו מסומנים בתג מחיר בולט וברור
"מכירה מתצוגה")
 .4יש כפל מבצעים והמבצע כולל פריטים בהנחה.
 .5הובלה והרכבה חינם אינו תקף ברכישת גזיבו ו/או דופן לגזיבו ו/או וילון גלילה לגזיבו
 .6הובלה והרכבה חינם תקף לאספקות עד גבולות הגזרה הבאים:
גבול נהריה בצפון ,גבול עפולה בצפון מזרח ,גבול מעלה אדומים במזרח ,גבול דימונה/חצרים בדרום .מעבר
לאזורים אלו ,תיגבה תוספת מרחק בסך  .₪ 150הובלה והרכבה חינם לא כולל מקומות בהן אין גישה
לשינוע המוצר במדרגות/מעלית .עלות סבלות מעל קומה שניה הינה  ₪ 50למוצר .עלות המנוף באחריות
הלקוח.

 .7לא ניתן להמיר ,לשנות או להוסיף להטבה מתוך כוונה לשנותה למוצר אחר כלשהו.
כמו כן לא ניתן לקבל זיכוי או הנחה אם מוותרים על ההטבה.
 .8תעודת אחריות למוצרים תצורף לתעודת המשלוח בעת אספקת המוצרים.
בברכה,
חברת שבירו ריהוט גן

מחירון הובלות
תאור מוצר

מחיר ב₪ -

פינה זוגית

₪ 150

מערכת ישיבה דו מושבית

₪ 250

מערכת ישיבה תלת מושבי /פינתי

₪ 350

מערכת ישיבה  - PRIMIUMסאנרייז

₪ 700

פינות אוכל קטנות – סוג 1
קריסטל  – 100ציריך  - 103סטאר – צאקו – מיקדו
פינות אוכל קטנות – סוג 2
קריסטל  – 135ציריך  - 135קלאב – נפטון  - 170מונטנה
פינות אוכל גדולות – סוג 1
ספייד  – 300נפטון  - 2.0לובר עגול – טיודור
פינות אוכל גדולות – סוג 2
ספייד  - 400לובר מלבני – קנזס – נורמנדי  – 2.20סוהו 2.20
פינות אוכל גדולות – סוג 3
קוויבק  2.50מ'  -קוויבק  3מ' – ליסבון  3מ'
סט בר (שולחן+כסאות)
מיטת שיזוף
כסא נוח (אווה  /דלהי  /ססטו)
מרבץ/מיטת רביצה
מרבץ  - PRIMIUMסאנרייז
שמשייה 3.5*3 /3*3
שמשייה  4*4רגל צד
שמשייה  4*4רגל אמצע
גזיבו פנמה 4*3 / 3*3
גזיבו פנמה 6*3
גזיבו לימה 4*4
וילון לגזיבו  3מ'  4 +מ'
דופן גזיבו (עד  3דפנות)
ספסל (קוויבק/ליסבון)
ערסל
נדנדה תלויה  -סווינג
שולחנות צד  +באטלר  +כריות נוי  +כיסויים
עד  8כסאות  -שאינם נערמים ריצ'י  -מרטין – דגלאס – כסאות דיווה – מונטנה – לוטוס – פייר

₪ 200

₪ 300
₪ 150
₪ 100
₪ 220
₪ 400
₪ 250
₪ 400
₪ 300
₪ 900
₪ 1450
₪ 390
₪ 350
₪ 350
₪ 200
₪ 150
₪ 90
₪ 50
₪ 150

עד  8כסאות – נערמים כסאות פלסטיק (ללא ריצ'י)  +כסאות אלומיניום

₪ 100

₪ 250
₪ 300
₪ 400
₪ 500

דגשים והערות להובלה ושינוע המוצרים:
 .1אין לעשות הנחה ללקוח על חשבון המוביל .יש לחשב מחיר הובלה בצורה הבאה:
מוצר ראשון –  100אחוז במחיר.
ברכישת שני מוצרים –  30%הנחה ממחיר ההובלה למוצר הזול מבניהם.
ברכישת מוצר  3ומעלה –  50%הנחה ממחיר ההובלה למוצר הזול מביניהם.
 .2מחירון זה תקף לאספקה לכתובת אחת !!!
 .3מחירון זה תקף לאספקות בין אזורים – דימונה עד נהריה.
•

איזורים מחוץ לגבולות הגזרה  -יש לגבות  ₪ 150תוספת הובלה בהתאם למפת הגבולות +
התראות קופצות במערכת (תשלום ישירות למוביל)!

.4
.5
.6

.7
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•

הובלה לאילת  -תחושב 200%

•

הובלות אקספרס כל אספקה בטווח  2ימי עסקים – תוספת  ₪ 300לעסקה מעל המחיר הסופי.

עלות ההובלה הבסיסית תשולם למוביל ישירות בעת מועד האספקה.
עלות ההובלה הסופית הינה בהתאם לדרכי הגישה שנמסרו ע"י הלקוח בעת ביצוע ההזמנה.
עלות ההובלה הבסיסית כוללת סבלות עד קומה  2כולל – כל עוד דרכי הגישה מאפשרות .במקרים
מיוחדים ,כמפורט בסעיף  ,8תחול תוספת תשלום על חשבון הלקוח.
• ההחלטה הבלעדית לגבי היתכנות הובלה בסיסית היא של המוביל אשר נמצא בשטח.
• במידה והמוצר מיועד להגיע לקומה גבוהה יותר ואינו נכנס למעלית ,תחול תוספת סבלות בסך  50ש"ח
לכל מוצר ולכל קומה נוספת.
להלן השירותים אשר אינם כלולים בעלות ההובלה הבסיסית , ,דהיינו "המקרים המיוחדים" שבהם גודל
המעלית ו/או מבנה הבניין ו/או דרכי הגישה יתגלו כמחייבים ,יישא המזמין במלוא העלויות הנוספות:
• מוצר שמשקלו מעל  80קילו ו/או קיים קושי לשאתו בסבלות.
• מנוף/מנוף זרוע.
• מעבר מדרגות צר.
• העלאה בגובה מעל חומה  /העלאת מוצר בגובה בעזרת רצועות.
• מדרגות -במידה ויש מדרגות המובילות לבית או מדרגות נוספות בתוך הבית לקומה אחרת ,כל 15
מדרגות ייחשבו בתור קומה ובמידת הצורך ייגבה סכום נוסף בהתאם לסעיף .'6
איסוף עצמי– יתבצע ממחסני החברה בלבד .יש לתאם טלפונית מול מח' אספקות  24ש' טרם הגעתכם.
שעות האיסוף בין  .10:00-15:00יש להגיע עם אישור/העתק הזמנה ות.ז של מבצע ההזמנה.

