
  2016 פסח מבצע פעילות תקנון
 ,")סבון: "להלן( מ"בע) 2000( פעם של סבון חברת ידי על נערך") המבצע: "להלן( 2016 פסח מבצע .1

 המבצע פרסום לקמפיין שנחשפו למי ומיועד ")המבצע תקופת" :להלן( 30.4 עד 10.4 התאריכים בין

 .")המבצע אתר: "להלן( המבצע של ייעודי אינטרנט לאתר שמפנה הקישור על ולחצו

 שהייה היתר בעל או, ישראל אזרח או תושב נוישה, 18 גיל מעל פרטי אדםל מותרת במבצע ההשתתפות .2

  .")במבצע המשתתף" :להלן( זה תקנון תנאי במלוא והעומד, בישראל חוקית

, וטלפון מלא שם כולל, האישיים פרטיו את ויימלא במבצע להשתתף שיבקש גולש כל המבצע במסגרת .3

 :")השובר" :להלן( להלן המפורטים השוברים מארבעת אחד את לקבל זכאי היהי

 ;סבון ממוצרי לרכישה ₪ 25 בסך שובר 3.1

 ;סבון מוצרי זוג לרכישת 1+1 שובר 3.2

 ;סבון ממוצרי אחד על הנחה 40% למימוש שובר 3.3

 .סבון ממוצרי אחד על הנחה 30% למימוש שובר 3.4

 :השוברים למימוש תנאים .4

   ;והנחות מבצעים כפל אין 4.1

   ;בלבד ללקוח אחד מימוש 4.2

  ;המלא םמחיר פי על מארזים על למימוש 4.3

  ;בלבד לבחירה אחד פריט בגין למימוש הינם) 40%-30%( הנחה שוברי 4.4

 ;מביניהם הזול בגין, לבחירה מוצרים וגז בגין תינתן 1+1 הנחת 4.5

 ;השובר בגין החזר או זיכוי לקבל אפשרות יןא 4.6

 .שהוא סוג מכל קופונים או/ו קניה תווי באמצעי תשלום כולל לא 4.7

 באתר הפרטים במילוי .שהזין הנייד הטלפון למספר מסרון באמצעות במבצע למשתתף יישלח השובר .5

 .מסבון שלו לטלפון מסרון של פעמי חד למשלוח המשתתף מסכים המבצע

 סבון מחנויות באחת הנייד בטלפון השובר להצגת בכפוף ,בלבד המבצע בתקופת יעשה השובר מימוש .6

 .האינטרנט באתר השובר קוד בהזנת או בלבד ראלביש

 . לאדם אחד משובר יותר לקבל ניתן לא. להעברה ניתנת וואינ אישי והינ השובר .7

 את עליו מקבל הוא כי, התקנון את קרא כי המשתתף ומצהיר מאשר, מסכים במבצע בהשתתפות .8

   .ועניין דבר לכל ויחייבו עליו יחול זה תקנון וכי, הוראותיו

 או/ו המבצע תנאי את לבטל, להוסיף, לשנות או/ו המבצע את ולאלתר עת בכל להפסיק רשאית סבון .9

 .מראש התראה וללא הבלעדי דעתה שיקול פי על, זה תקנון תנאי
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 במרמה נהג משתתף אותו כי ויימצא במידה השובר את ממשתתף לשלול הזכות את לעצמה שומרת סבון .10

  .זה בתקנון שנקבעה בדרך לא או/ו

 ההשתתפות תמנע בגינה תקלה או/ו טעות לכל כלשהו באופן אחראית תהיה לא מטעמה מי או/ו ןסבו .11

 . זכייתו למימוש האפשרות שנמנעה ממי או/ו במבצע להשתתף שזכאי ממי

 ישיר, נזק לכל באחריות תישא לא וסבון, המשתתף של הבלעדית באחריותו הינה במבצע ההשתתפות .12

 .המבצע עם בקשר מהמשתתפים למי שיגרמו צאההו או אבדן, הפסד, עקיף או/ו

 בדבר כלשהם אחרים פרסומים לבין זה תקנון הוראות בין התאמה אי או/ו סתירה של מקרה בכל .13

 .ועניין דבר לכל זה תקנון הוראות תגברנה, המבצע

, המידע מאגרי, המסחר סימני, היוצרים זכויות, לגרוע מבלי אך לרבות, המבצע באתר המופיע התוכן .14

 זכויות וחוקי בינלאומיות אמנות, ישראל מדינת חוקי ידי על ןמוגו סבון של קניינה הוא ,הידע, פטנטים

 .אחרות מדינות של יוצרים

  .בלבד אביב תל במחוז המוסמך המשפט לבית תועבר זה מבצעל בקשר מחלוקת כל .15

 שני לבני שווה באופן ייחסמת הוא אולם, בלבד נוחות מטעמי זכר בלשון נוסח זה בתקנון האמור .16

 .המינים

  

  


