جشنواره پائیسانه ماشین های لباسشویی سام
زمان برگساری  :از  1400/06/23به مدت محدود
جشىًارٌ پبئیشاوٍ مبشیه َبی لجبسشًیی سبم اس  23شهریًر مبٌ ثٍ مذت محذيد در سزاسز کشًر آغبس می گزدد.
خزیذاران محتزمی کٍ در طًل مذت جشىًارٌ مبشیه لجبسشًیی خًد را خریذاری ي وصب ومبیىذ ،ثستٍ ثٍ مذل اوتخبثی (مطبثق ثب
جذيل سیز) ،اس تخفیفبت جشىًارٌ ثُزٌ مىذ می گزدوذ:
مدل
DD-P1485I
BL-P1405I
BL-P1465I
BL-P1470I
BL-P1470IB
BL-P1470W
BL-P1470WB
BL-P1470WW
BL-P1475I
BL-P1475IB
BL-P1475W
BL-P1475WB
BL-P1475WW
UN-Q1225W/I/S

DD-P1485W
BL-Q1405I
BL-Q1465I
BL-Q1470I
BL-Q1470IB
BL-Q1470W
BL-Q1470WB
BL-Q1470WW
BL-Q1475I
BL-Q1475IB
BL-Q1475W
BL-Q1475WB
BL-Q1475WW
UN-Q1435W/I/S

هدیه (ریال)
25,000,000

15,000,000

شرایط جشىًارٌ :
 فبکتًر خزیذ  ،ثزگ وصت ي شمبرٌ کبرت ثبوکی ثبیستی ثٍ وبم مشتزی محتزم ثبشذ.
 پس اس خزیذ ،محصًل خزیذاری شذٌ ثبیستی تًسط کبرشىبسبن رسمی شزکت سبم سزيیس وصت گزدد ي مشتزی محتزم
ثٍ مىظًر ایجبد مقذمبت ياریش تخفیف  ،کذ ملی شخص خزیذار را ثٍ تکىسیه اعالم ومبیذ.
مزاحل سیز ثٍ مىظًر تبئیذ وصت ي ياریش مجلغ تخفیف صًرت می پذیزد:
 پس اس وصت لجبسشًئی  ،پیبمکی ثب مضمًن تجزیک ي اطالع رسبوی در سمیىٍ تمبس اس طزیق شزکت سبم سزيیس ثٍ مشتزی
محتزم ارسبل می شًد.
 ظزف مذت دي ريسکبری پس اس وصت دستگبٌ ،جُت دریبفت شمبرٌ کبرت ثبوکی ثب مشتزی محتزم تمبس گزفتٍ خًاَذ شذ.
 ياریش مجلغ تخفیف ثٍ حسبة اعالم شذٌ مشتزی محتزم حذاکثز تب یک َفتٍ پس اس وصت اوجبم خًاَذ شذ.
 پس اس ياریش يجٍ تخفیف  ،شىبسٍ پیگیزی ثزای مشتزی محتزم ارسبل خًاَذ شذ.
 درصًرت عذم دریبفت مجلغ تخفیف  ،ثٍ َز دلیل  ،السم ا ست حذاکثز تب یک مبٌ پس اس وصت  ،مًارد اس سًی مشتزی
محتزم اس طزیق شمبرٌ  021-8255ثٍ اطالع شزکت ثزسذ .پس اس ایه مذت ،شزکت مسئًلیتی در قجبل پزداخت تخفیف
وخًاَذ داشت.
بذیهی است ایه جشىًارٌ برای مذت محذيد اعتبار دارد ي شرکت در هر زماوی بذين اطالع قبلی مختار است جشىًارٌ
را برای یک یا تمامی مذل ها متًقف سازد.
در صًرت ثزيس َزگًوٍ سئًال یب اثُبم َمکبران سبم سزيیس ثب شمبرٌ  021-8255در خذمت شمب َستىذ.

