תקנון מבצע פסח 2019
התנאים המפורטים בתקנון זה יחולו על מבצע "מבצע פסח" שמקיימת חברת רב בריח ( )08תעשיות בע"מ
ח.פ  514160530אשר כתובתה הוא רחוב האופה  ,31אשקלון .המבצע כאמור יתקיים בחנויות המורשות
המוכרות את מוצרי רב-בריח כמפורט בתקנון זה להלן.
.1

תנאי ההשתתפות במבצע :רק אדם אשר מילא אחר כל התנאים הבאים ,במהלך תקופת המבצע
כהגדרתה בסעיף  ,3יהא זכאי להשתתף במבצע ("משתתף"):
 .1.1אדם פרטי ,תושב ו/או אזרח ישראל ו/או אדם שהינו בעל היתר שהייה חוקית בישראל ,אשר
גילו עולה על שמונה עשרה ( )18שנים במועד השתתפותו במבצע;
 .1.2קיים את התנאים המפורטים בתקנון במלואם.

המבצע :רוכש שירכוש במהלך תקופת המבצע דלת כניסה מעוצבת וחמש דלתות פנים מסדרת טופ ,מהדגמים
המפורטים ברשימת הדגמים המשתתפים במבצע ,ושילם את מלוא סכום ההזמנה מראש ,יהא זכאי לקבל
טלוויזיה  50אינץ' מחברת  HAIERמדגם 4K Android 6.0 Smart TVהעונה על המפרט המצוין בנספח מצ"ב
להסכם זה ("המתנה")[ .מדגם ] 4K Android 6.0 Smart TV
.2

הדגמים המשתתפים במבצע :הדגמים המפורטים בנספח א' לתקנון זה .כל דלת מהדגמים
המפורטים בנספח א 1תיקרא להלן גם "דלת כניסה מעוצבת" .כל דלת פנים מהדגמים המפורטים
בנספח א 2תיקרא להלן גם "דלת פנים מסדרת טופ".

.3

תקופת המבצע :המבצע יהא בתוקף החל מיום  25/03/19בשעה  09:00ועד ליום  1/5/2019בשעה
 19:00או עד גמר המלאי ,לפי המוקדם .רב בריח שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או להאריך
ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או כל פעילות אחרת הקשורה בה בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי
וללא כל צורך במתן נימוק.

.4

האחריות הבלעדית לאספקת ,לטיב ,ולאיכות המתנה במסגרת מבצע זה ,תחול על היצרן ו/או הספק
בהתאם לכל דין ובהתאם למקובל אצל כל אחד מהנ"ל .למען הסר ספק ,רב בריח לא תהיה אחראית
בצורה כלשהי ולא תישא בשום אחריות לטיב המתנה ,לאספקתה ,לאיכותה ולשירות בקשר עמה
(לרבות לעניין אחריות ,שירות ,תיקונים או אספקת חלפים) ואלו יהיו מוטלים על היצרן ו/או הספק.
מבלי לגרוע מהאמור ,בשום מקרה רב בריח לא תעניק ולא תהא מחויבת להעניק שירות מכל מין וסוג
שהוא בקשר עם המתנה .מבלי לגרוע מהאמור ,לזוכה לא תהא כל טענה כלפי רב בריח בגין המתנה,
אספקתה ,טיבה ,איכותה ו/אט האחריות והשירות בגינה.

.5

המבצע מוגבל למתנה אחת לרכישה אין כפל מבצעים.

.6

לא יינתן זיכוי או החזר כספי או כל הטבה אחרת למשתתף שלא ניצל את זכאותו לקבלת המתנה.

.7

במקרה של ביטול חוזה ההזמנה לאחר קבלת המתנה על ידי המשתתף ,השבת כספי ההזמנה ששולמו
על ידי המשתתף תיעשה בניכוי שווי הטלוויזיה בסך של  ₪ 2,500ובכפוף להוראות חוזה ההזמנה
בקשר עם ביטולה לרבות ניכוי דמי ביטול עסקה וניכוי דמי ביטול ומדידה.

.8

המתנה הינה אישית למשתתף בלבד .המתנה אינה ניתנת להעברה ,להסבה ,לשעבוד ,לשינוי ,להחלפה
או להמרה (בין המרה מלאה ובין המרה חלקית) ,לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר
אחר ,לרבות לעניין אופן קבלתה .על אף האמור ,רב בריח תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה ,להסכים
לשינוי בזהות מממש ההטבה ,לפי בקשתו בכתב של המשתתף.

.9

רב-בריח שומרת לעצמה ללא מתן הודעה מוקדמת את הזכות לשנות את תנאיו של מבצע זה לרבות
להגדיל את כמות הדלתות המינימלי בהזמנה ,להגדיל או להקטין את דגמי הדלתות המעוצבים
המשתתפים במבצע ו/או את כמות הטלוויזיות ,מהות המבצע ,זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של
רב-בריח ,כאשר כל שינוי כאמור ייחשב לחלק בלתי נפרד מתקנון מבצע זה  .משתתפי המבצע ו/או
כל אדם אחר יהיו מנועים מלהעלות טענות כלשהן נגד רב-בריח ו/או מי מטעמה בקשר עם השינויים
האמורים ,לרבות טענות לגבי נזקים מכל מין וסוג שהוא.
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-2.10

רב-בריח אינה ולא תישא בכל אחריות לכל נזק ישיר או עקיף ולכל הוצאה שתגרם למאן דהוא בקשר
עם המבצע .המשתתפים במבצע מוותרים על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רב-בריח ו/או
כלפי מי מטעמה בקשר עם המבצע ו/או בקשר עם המתנה.

.11

רב בריח רשאית בכל עת ,עקב תקלה טכנית ו/או אירוע בלתי צפוי ,לשנות כל תנאי מתנאי המבצע
המפורטים בתקנון זה ,לרבות כמות המתנות העומדות לחלוקה ו/או מהותם ,ו/או לנקוט בכל פעולה
אחרת ,הכול כפי שתמצא לנכון .כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון ותחייב כל משתתף.

.12

כללי
 .12.1המשתתף ו/או המבקש להשתתף קרא את התקנון והוא מקבל עליו את הוראותיו.
 .12.2כל הזכויות מכל סוג ,לרבות זכויות קניין רוחני ,בקשר למבצע ו/או לתכני החברה המופיעים
במבצע ,לרבות הזכויות במוניטין ,בסמליל ,בכל סימן מסחרי ושם מסחרי ,בין אם רשומים
ובין אם לא ו ,ובכל זכות דומה אחרת הינם רכושה הבלעדי של החברה ו/או (לפי העניין) של
צדדים שלישיים ויישארו רכוש בלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים כאמור.
 .12.3החברה לא תהא חייבת בתשלום מס כלשהו בגין חלוקת הפרס .במידה שהפרס יגרור תשלומי
מיסים ,יוטלו המיסים על המשתתף בלבד.
 .12.4ידוע לכל משתתף ו/או המבקש להשתתף כי השתתפותו במבצע הינה בכפוף לכל תנאי ו/או סייג
המצוי במבצע וכי נעשתה בהסכמתו המלאה.
 .12.5החברה ו/או מי מטעמה ו/או ברשותה לרבות צד ג' יהיו רשאים לאסוף ,לשמור ,להשתמש ו/או
למסור מידע לגבי המשתתף (להלן ":שימוש במידע") לצורך רישום ו/או השתתפות במבצע
ו/או לאספקת השירות על ידי מי מהם וכי כל שימוש במידע על ידי מי מאלה הנה ותהיה כפופה
להוראות תקנונם ולכללים שייקבעו על ידם מעת לעת ,אשר יחולו לגבי כל עניין בקשר עם קבלת
ההטבה ו/או השירות לרבות בקשר עם שימוש במידע.
 .12.6בכל מקרה של אי-התאמה ו/או סתירה בין הקבוע בתקנון לבין הנאמר במודעת פרסום ו/או
בכל פרסום או מתן מידע אחר לציבור המשתתפים ,בין אם על-ידי החברה ובין אם על-ידי גורם
מוסמך מטעמו ,יגבר הקבוע בתקנון זה.
 .12.7במבצע זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
 .12.8בכל מקרה לא תהיה למבקש להשתתף ו/או למשתתף כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד
החברה וכל גוף אחר הקשור במבצע ,או מי מטעמם ,בכל עניין ודבר הקשור ,במישרין או
בעקיפין במבצע.
 .12.9עותקים מן התקנון מצויים במשרדי החברה ,ברח' האופה  ,31אשקלון .ניתן לקבל עותק תקנון
בשעות העבודה הרגילות במשרדי החברה ,כאמור לעיל.
סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע למבצע ו/או לפרוש הוראות תקנון
.12.10
זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב-יפו.

הריני הח"מ ,מר/גב _______ 'מספר ת"ז  ____________,מאשר/ת כי קראתי את הוראות תקנון זה וכי
אני
מסכים/ה ומתחייב/ת לכל האמור בתקנון זה לעיל.
_________________ _________________
תאריך חתימה
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-3נספח א'
רשימת הדגמים המשתתפים במבצע
 .23נווה צדק
IDS 7700 .24
 .25פירנצה
 .26קארינה
 .27ולניסה
 .28יפו
 .29ממילא
.30קיאנטי
 .31גאיה
IDS 6700 .32
 .33קנטברי
 .34בולניה
 .35לימסול
 .36רושטיליד שיק
 .37שינקין
 .38ארנה
 .39גרנדה
IDS9000 .40
 .41פלורנטין
 .42רטרו
 .43קריסטינה
 .44אנדרומדה
 .45פרובנס
 .46דואיי
 .47טריפל
 .48לוקה
 .49יפן
 .50ריבועים
 .51אופק
 .52קלאופטרה
 .53קווטרו
 .54גארדה
 .55קומו
 .56איזאו
 .57לוגאנו
 .58אוקספורד
 .59רנסנס
IDS8700 .60
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-4 .61טופיקיה
 .62ונציה
 .63סיטארה
 .64רומי
 .65הלנה
 .66ריי
 .67לקאטו
 .68מרטיניק
 .69מונטבלה
 .70אלכסנדרה
 .71אמיליה
 .72רוקסנה
 .73לאם גריי
 .74סול
 .75טום
 .76טום Z
 MIX&MATCH .77דגמים  A,B,C,D,E,מיקס&בלאק
 .78קיוטו
 .79קיוטו לייט
 .80מיקרו קיוטו
 .81נארה
 .82נארה לייט
 .83מיקרו נארה
נספח ב'
רשימת דלתות פנים
 .84טופ פורמייקה
 .85טופ צבע
נספח ג'
רשימת חנויות מורשות
סניף דיזיין סנטר – הלח"י  2בני ברק
סניף חדרה – הרברט סמואל  ,9חדרה
סניף נצרת – מעלה יצחק  ,19נצרת עילית
סניף אילת – מרכז רזין  ,8אילת
סניף אום אל פאחאם – כביש שירות ארב אלשבאב ,אום-אל פאחאם
סניף טייבה – כביש  24צפון ,טייבה
סניף קריית שמונה – החושן  ,14קריית שמונה
סניף חיפה – שדרות ההסתדרות  ,90חיפה
סניף ירושלים – האומן  23תלפיות ,ירושלים
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-5סניף בית שמש – האומן  ,3בית שמש
סניף כפר סבא – התע"ש  ,10כפר סבא
סניף אשדוד – הבנאים  ,2אשדוד
סניף אשקלון – מרכז מסחרי בת בדר ,אשקלון
סניף באר שבע – דרך חברון  ,66באר שבע
סניף בית הגדי – פארק נועם ,נתיבות
סניף נתניה – המלאכה  ,32נתניה
סניף ראשון לציון – ילדי טהרן  ,12ראשון לציון
סניף כרמיאל – החורשת  ,49כרמיאל
סניף קריית עקרון – מרכז קניות ביל"ו צפון
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