
 "מתנות למנעולנים" מבצע תקנון

 תעשיות (08) בריח רב חברת שמקיימת "מתנות למנעולנים"התנאים המפורטים בתקנון זה יחולו על מבצע 
 . "(החברה" או "רב בריח)" , אשקלון31רחוב האופה  הוא כתובתה אשר , 51-416053-0פ.ח ,מ"בע

אשר מילא אחר כל התנאים הבאים, במהלך תקופת  לרבות תאגיד רק אדם: תנאי ההשתתפות במבצע .1
 (:"משתתף"יהא זכאי להשתתף במבצע ), להלן 4המבצע כהגדרתה בסעיף 

תושב אשר נציגה הינו , ח של החברהחברה קמעונאית )לרבות עוסק מורשה( אשר הינה לקו .1.1
ו/או אזרח ישראל ו/או אדם שהינו בעל היתר שהייה חוקית בישראל, אשר גילו עולה על שמונה 

 במבצע;  ותהשתתפה( שנים במועד 18עשרה )

נתן הרשאה לפרסם את שמו, פרטיו האישיים ותמונתו בעיתון, אינטרנט, טלוויזיה ו/או כל  .1.2
 אחר. מדיה ו/או אמצעי תקשורת 

  במלואם. זה קיים את התנאים המפורטים בתקנון .1.3

סחר במחלקת  החברהמוצרים המשווקים על ידי  המבצע תקופת במהלך שירכוש משתתף: המבצע .2
 איזו בתנאיהמפורטים  על הסכומים מצטבר השווה או עולה םבסכו "(מוצרי החברה"נעילה בלבד )

 בכפוף לתנאים המפורטיםו"(, הקטלוג' )"אנספח המצורף לתקנון זה כ לקטלוג 4-1קטגוריות מה
של מלוא  במהלך תקופת המבצע, ,סופיפירעון לאחר ובתום תקופת המבצע, יהא זכאי  ,בתקנון זה

או מתנות לבחירתו )בכפוף למלאי( בהתאם לסכום  מתנה לקבלת ההזמנות שביצע,/סכום ההזמנה
בתום תקופת המבצע יחושבו סכומי לצורך קביעת הזכאות, . "(המתנה)" הרכישה, כאמור בקטלוג
יקבל  או יותר(אחת ) ומשתתף שיהא זכאי לקבלת מתנה ,אשר נפרעו במלואן ההזמנות של כל משתתף

אשר ביצע ונפרעו  ותבהתאם לסכומי ההזמנזאת הודעה שבאפשרותו לבחור מתנה מתוך הקטלוג ו
מקטגוריה נמוכה יותר. כך . מובהר כי לקוח אשר זכאי למתנה יוכל לבחור את המתנה גם במלואן

 1מקטגוריה  מתנות , באפשרותו לבחור לחילופין3מתנה מקטגוריה  זכאי לבחור משתתףאם  ,למשל
 ימי עבודה ממועד ביצוע ההזמנה 60 תוךלמשתתף המתנה תסופק  .1מתנות מקטגוריה  3או  2-ו

על  ת המשתתףחתימל בכפוףר פירעון מלוא סכום ההזמנה כאמור, ולאח בנקודת המכירה האחרונה
 אישור בדבר קבלת המתנה.

. נעילה של החברהסחר מחלקת  נמכרים על ידיכל המוצרים ה: במבצע המשתתפים מוצרי החברה .3
 למען הסר ספק, מובהר כי מוצרי מחלקת סחר ונעילה של החברה לא כוללים דלתות מכל סוג שהוא.

 בשעה 31.7.2020 ליום ועד 09:00 בשעה 1.5.2020 מיום החל בתוקף יהא המבצע: המבצע תקופת .4
יחידות  20המינימלי במסגרת המבצע הינו  המתנותמספר  .או עד גמר המלאי, לפי המוקדם 19:00

שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע  רב בריח .מכל סוג
 וללא כל צורך במתן נימוק. ו/או כל פעילות אחרת הקשורה בה בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי

 הספק, תחול על היצרן ו/או הז מבצעבמסגרת  ותהמתנהאחריות הבלעדית לאספקת, לטיב, ולאיכות  .5
. למען וכפי שיפורסם על גבי אריזת המתנה בהתאם לכל דין ובהתאם למקובל אצל כל אחד מהנ"ל

, המתנהלא תהיה אחראית בצורה כלשהי ולא תישא בשום אחריות לטיב  רב בריחספק,  הסר
 תיקונים או אספקת חלפים(אחריות, שירות, ולשירות בקשר עמה )לרבות לעניין  הלאיכות, הלאספקת

ולא  תעניק לא בריח רב מקרה בשוםמבלי לגרוע מהאמור, . הספקהיצרן ו/או על ואלו יהיו מוטלים 
לא  זוכהמבלי לגרוע מהאמור, ל .עם המתנה בקשר שהוא וסוג מין מכל ותשירתהא מחויבת להעניק 

 . האחריות והשירות בגינה וה ו/אאיכותה, , טיבה, אספקתהמתנהבגין  רב בריחתהא כל טענה כלפי 

המבצע אינו בא כתוספת לכל הטבה אחרת והוא מבטל כל מבצע אחר לרבות הטבות  .אין כפל מבצעים .6
  והנחות שיוצעו על ידי רב בריח, לפי שיקול דעתה הבלעדי מעת לעת.

 .קבלת המתנהל זכאותו את ניצל שלאאו כל הטבה אחרת למשתתף  כספי החזר או זיכוי יינתן לא .7

 על ששולמו הרכישה כספי השבת, המשתתף ידי על המתנה קבלת לאחר רכישה ביטול של במקרה .8

בקשר עם ביטולה  רכישהה חוזה להוראות בכפוףו סךב מתנהה שווי בניכוי תיעשה המשתתף ידי
לא ניתן יהיה לבטל  הרכישהמובהר כי לאחר פירעון מלא של סכום  .עסקה ביטול דמי ניכוי לרבות
 . רכישהאת ה

אינה ניתנת להעברה, להסבה, לשעבוד, לשינוי, להחלפה המתנה  .הינה אישית למשתתף בלבד המתנה .9
או להמרה )בין המרה מלאה ובין המרה חלקית(, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר 
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תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, להסכים  רב בריח. על אף האמור, , לרבות לעניין אופן קבלתהאחר
 תב של המשתתף. לשינוי בזהות מממש ההטבה, לפי בקשתו בכ

 של מבצע זה לרבות תנאיו את לשנות הזכות את מוקדמת הודעה מתן ללא לעצמה שומרת בריח-רב .10
 רשימת מוצרי החברה  את להקטין או להגדיל ,המינימלי המזכה במתנה רכישהאת סכום ה להגדיל

-רב של הבלעדי דעתה שיקול פי על זאת, המבצע מהות , מתנותה כמות את או/ו במבצע המשתתפים

 כל או/ו המבצע משתתפי .זה מבצע מתקנון נפרד בלתי לחלק ייחשב כאמור שינוי כל כאשר ח,ברי

 השינויים עם בקשר מטעמה מי או/ו בריח-רב נגד כלשהן טענות מלהעלות מנועים יהיו אחר אדם

 .שהוא וסוג מין מכל נזקים לגבי טענות לרבות, האמורים

 בקשר דהוא למאן שתגרם הוצאה ולכל עקיף או ישיר נזק לכל אחריותולא תישא בכל  אינה בריח-רב .11

 או/ו בריח-רב כלפי דרישה או/ו תביעה או/ו טענה כל על מוותרים במבצע המשתתפים .המבצע עם

 .המתנה עם בקשר או/ו המבצע עם מטעמה בקשר מי כלפי

 המבצע מתנאי תנאי כל לשנות, צפוי בלתי אירוע או/ו טכנית תקלה עקב, עת בכל רשאית רב בריח .12
ו/או לבטל את המבצע  ,מהותם או/ו לחלוקה ותהעומד המתנות כמות לרבות, הז בתקנון המפורטים

 פעולה כל. לנכון שתמצא כפי הכול, אחרת פעולה בכל לנקוט או/ו ו/או לשנות או לקצר את המבצע
 .  משתתף כל ותחייב קנוןלת כתוספת תיחשב כאמור

 כללי .13

 המבקש להשתתף קרא את התקנון והוא מקבל עליו את הוראותיו.המשתתף ו/או  .13.1

כל הזכויות מכל סוג, לרבות זכויות קניין רוחני, בקשר למבצע ו/או לתכני החברה המופיעים  .13.2
במבצע, לרבות הזכויות במוניטין, בסמליל, בכל סימן מסחרי ושם מסחרי, בין אם רשומים 

כושה הבלעדי של החברה ו/או )לפי העניין( של ובין אם לאו, ובכל זכות דומה אחרת הינם ר
 צדדים שלישיים ויישארו רכוש בלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים כאמור.

 רוגרת מתנהשה במידה. מתנהה חלוקת בגין כלשהו מס בתשלום חייבת תהא לא החברה .13.3
 .בלבד משתתףה על המיסים יוטלו, מיסים תשלומי

להשתתף כי השתתפותו במבצע הינה בכפוף לכל תנאי ו/או סייג או המבקש /וידוע לכל משתתף  .13.4
 המצוי במבצע וכי נעשתה בהסכמתו המלאה.

החברה ו/או מי מטעמה ו/או ברשותה לרבות צד ג' יהיו רשאים לאסוף, לשמור, להשתמש ו/או  .13.5
"( לצורך רישום ו/או השתתפות במבצע שימוש במידע" למסור מידע לגבי המשתתף )להלן:

ספקת השירות על ידי מי מהם וכי כל שימוש במידע על ידי מי מאלה הנה ותהיה כפופה ו/או לא
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. 

בין הנאמר במודעת פרסום ו/או התאמה ו/או סתירה בין הקבוע בתקנון ל-בכל מקרה של אי .13.6
לרבות בטלוויזיה, בנקודות המכירה  בכל פרסום או מתן מידע אחר לציבור המשתתפים

ידי גורם מוסמך מטעמו, יגבר -ידי החברה ובין אם על-, בין אם עלובעיתונים ובכל אמצעי אחר
 הקבוע בתקנון זה.

 ל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים. במבצע זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכול .13.7

בכל מקרה לא תהיה למבקש להשתתף ו/או למשתתף כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד  .13.8
החברה וכל גוף אחר הקשור במבצע, או מי מטעמם, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין או 

 בעקיפין במבצע. 

 תקנון עותקניתן לקבל  .אשקלון, 31האופה ברח' , החברה במשרדי מצויים מן התקנון עותקים .13.9
 .לעיל כאמור, החברה במשרדי מקובלותה העבודה בשעות

סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע למבצע ו/או לפרוש הוראות תקנון זה הינו  .13.10
 יפו.-אביב-בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל

 

 


