תקנון פעילות מבצע קולקציית המתנות למורות ולגננות
.1

מבצע קולקציית המתנות למורות ולגננות )להלן" :המבצע"( נערך על ידי חברת סבון של פעם ) (2000בע"מ
)להלן" :סבון"( ,בין התאריכים  9.6.16עד ) .30.6.16להלן" :תקופת המבצע"(.

.2

במסגרת המבצע יהיו גולשי אתר האינטרנט רשאים למלא את פרטיהם ולקבל שובר הנחה בסך ) ₪ 25להלן:
"השובר"( לצורך רכישת מוצרי סבון .מימוש השובר מותנה ברכישת מארז אחד או יותר מקולקציית המתנות
למורות וגננות בחנויות סבון )להלן" :המארז"( ,ובתנאי שהשובר ימומש בעת רכישת המארז ובמהלך תקופת המבצע
)להלן" :ההטבה"( .המבצע אינו כולל כפל מבצעים ,וימוממש על מארז ממחירו המלא.

.3

ההשתתפות במבצע מותרת לאדם פרטי מעל גיל  ,16שהינו תושב או אזרח ישראל ,או בעל היתר שהייה חוקית
בישראל ,והעומד במלוא תנאי תקנון זה.

.4

בהשתתפות במבצע מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון ,והוא מקבל עליו את הוראותיו ,וכי תקנון
זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

.5

ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה .לא ניתן לקבל או לממש יותר משובר אחד לאדם.

.6

במילוי הפרטים באתר המבצע מסכים המשתתף למשלוח חד פעמי של דיוור לטלפון שלו לצורך קבלת השובר.

.7

קבלת ההטבה תיעשה בתקופת המבצע בלבד ,בכפוף להצגת השובר בטלפון הנייד באחת מחנויות הרשת בישראל
בלבד )לא כולל חנות האינטרנט(.

.8

אין אפשרות לקבל זיכוי או החזר בגין ההטבה.

.9

ההטבה לא תחול על תשלום באמצעי תווי קניה ו/או קופונים מכל סוג שהוא.

.10

סבון רשאית להפסיק בכל עת ולאלתר את המבצע ו/או לשנות ,להוסיף ,לבטל את תנאי המבצע ו/או תנאי תקנון זה,
על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מראש.

.11

סבון שומרת לעצמה את הזכות לשלול ממשתתף את ההטבה במידה ויימצא כי אותו משתתף נהג במרמה ו/או לא
בדרך שנקבעה בתקנון זה.

.12

סבון ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה בגינה תימנע ההשתתפות ממי שזכאי
להשתתף במבצע ו/או ממי שנמנעה האפשרות למימוש ההטבה.

.13

ההשתתפות במבצע הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף ,וסבון לא תישא באחריות לכל נזק ,ישיר ו/או עקיף,
הפסד ,אבדן או הוצאה שיגרמו למי מהמשתתפים בקשר עם המבצע.

.14

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע ,תגברנה
הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

.15

התוכן המופיע באתר המבצע ,לרבות אך מבלי לגרוע ,זכויות היוצרים ,סימני המסחר ,מאגרי המידע ,פטנטים ,הידע,
הוא קניינה של סבון ומוגן על ידי חוקי מדינת ישראל ,אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.

.16

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים.

.17

כל מחלוקת בקשר למבצע זה תועבר לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.

