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 2022תקנון  חורף 

 כללי  .1
 

 עורכת המבצע הינה תדיראן מוצרכי צריכה וטכנולוגיה בע"מ  1.1

 תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם יתנהל המבצע ואת תנאי ההשתתפות בו.   1.2

 תקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והוא מופנה לנשים וגברים כאחד.   1.3

 הנספחים לתקנון זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.  1.4

 כותרות הסעיפים הנן לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה.  1.5

 

 תקופת המבצע  .2
 

 . ) "תקופת המבצע"(להלן:  (כולל)   31/03/2022ועד ליום  29/01/2022המבצע יערך החל מיום   2.1

 החברה (תדיראן) שומרת לעצמה את הזכות ותהא רשאית להפסיק ו/או להאריך את תקופת    2.2

 המבצע בכל עת וכן לשנות את פרטי המבצע ו/או את תנאי תקנון זה, על פי שיקול דעתה        

 תביעה כלפי החברה בעניין זה. הודעה    הבלעדי, ולא תהיה למי מהמשתתפים כל טענה ו/או       

 מוקדמת בדבר האמור תהא בכתב ותפורסם באתר האינטרנט של תדיראן.       

 הגדרות  .3
 

 :  "מוצרים" : דגמי המזגנים המשתתפים במבצע

 שם המוצר  מק"ט

51819148603 WIND INVERTER 40/3S 

51819153603 WIND INVERTER 50/3S 

51819169603 WIND INVERTER 65/3S 

51818177003 WIND INVERTER 70/3S 

51819243003 WAVE INVERTER 40/3S 

51819254003 WAVE INVERTER 50/3S 

  
51819143103 wind 40-3-A 

51819154103 wind 50-3-A 

51819165103 wind 60-3-A 



 

 

 

 

 . למעט  בלבדרשאים להשתתף במבצע מתקינים, סיטונאים, חנויות חשמל ושירות  "משתתפים"

 לקוחות מוסדיים, ו/או ארגונים.                     

 כללי המבצע  .4

יקבל ללא תוספת  ) 3סעיף ב טבלה כמפורט בכל הרוכש מזגן מהדגמים המשתתפים במבצע ( 4.1
   . כולל מע"מ ₪ 899בשווי  ,במזגן   תימובנ  ADIRAN AIROWTעלות ערכת 

כך שהצרכן יקבל   , מבעוד מועד במוצרים המשתתפים במבצעיותקן   TADIRAN AIROWמוצר ה  4.2

 מובנה בתוכו.    TADIRAN AIROWאת המזגן עם

 TADIRANומוצר ה בתקופת המבצע  , ירכוש מזגן מהדגמים המשתתפים במבצעאשר צרכן   4.3

AIROW   (כתוצאה ממלאי ישן וכדו'), יהיה זכאי לקבלת   בתוכו  מובנהלא יהיהTADIRAN AIROW   כולל

 . 1-700-700-946 :בטלפון  , התקנה, ללא עלות, בתיאום מול שירות חברת תדיראן

  -יבחר לרכוש את אחד הדגמים שאינם משתתפים במבצע ויבקש לרכוש ערכת האשר צרכן   4.4

TADIRAN AIROW   המוצר₪ כולל מע"מ. הזמנת  899סך של קרי   – את מחירה הרגיל ישלם בגינה  

 . 1-700-700-946דרך שירות תדיראן במספר ותיאום ההתקנה יעשו 

 מובהר בזאת כי לא ניתן יהיה להחליף ו/או להמיר את ההטבה שבמבצע בהטבה אחרת ו/או   4.5

 במזומן ו/או בכל אופן אחר ו/או לקבל זיכוי מתדיראן ולמשתתף/ צרכן לא תהיה כל טענה ו/או        

 תביעה כלפי תדיראן בגין כך.        

 זאת כי החברה רשאית, מכל סיבה שהיא, לבטל את המבצע ו/או לשנות את תקופת  מובהר ב 4.6

 המבצע ו/או לשנות את תנאי המבצע ולנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון, לרבות אך לא        

 רק, שינוי המוצרים, שינוי ההטבה וכיו"ב.        

 אלא בתקופת המבצע שהוגדרה   , יובהר כי משתתף לא יהיה זכאי לקבלת ההטבה בדיעבד 4.7

 בלבד.       

 

 שונות .5
 בהשתתפותו במבצע מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון וכי הינו מקבל את האמור בו   5.1

 ואת כל תנאיו. ניתן לעיין בתקנון זה ללא תשלום, בתיאום מראש, במשרדי תדיראן, רח' רבינצקי                

 www.tadiran-group.co.ilובאתר האינטרנט של תדיראן בכתבות   , פתח תקווה 9      

 במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם   5.2

 בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.        

 



 

 

 

 

 מנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית  הדין החל על תקנון זה וכל הנובע מ 5.3

 נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב ובמחוז מרכז בלבד.        

 

 

 ADIRAN AIROWTטכנולוגיית  .6

מבוססת על התקן אשר ממיר את מולקולות המים הנמצאות    TADIRAN AIROWטכנולוגיית  6.1

מתפזרות בחלל   H2O2) באמצעות זרם חשמל, מולקולותH2O2) למי חמצן (H2Oבאוויר (לחות 

 החדר וקוטלות וירוסים, חיידקים ועובשים.  

, חיידקים  (שאינם קורונה) את האוויר מווירוסים  מסייעת לטהר  TADIRAN AIROWטכנולוגיית  6.2

(על פי תוצאות ניסוי שנערך   והופכת את הבית לבריא יותר 99.9%ועובשים, ביעילות של 

 . )ארה"ב  Aerosolבמעבדת 

בחלל  באוויר בנטרול וירוס הקורונה  99.86% -נמצאה יעילה בעד  TADIRAN AIROWטכנולוגיית  6.3

  מיטביותלהשגת תוצאות .  דק'  60, לאחר מ"ק  1בחלל בנפח , וי בתנאים שנבדקו בניס , סגור 

 מומלץ להפעיל את מערכת המיזוג באופן רציף. 

 

        

 
 
 

 
 
 
 


