
 שרונים   מתחםב " חוזרה לשגרהתקנון למבצע "
 

 הגדרות .1

 

 נרשם למועדון הלקוחות של מתחם שרוניםאשר    לקוחכל              "משתתף"
ומבצע רכישה מצטברת של  "סיילאיט" מבצעבמסגרת 

מתחם ב₪ ומעלה בחנויות המשתתפות במבצע  500
 מתחםלהלן: ") בלבדהוד השרון  2שרונים ברח' הרקון 

באמצעות דיילי המבצע זכאי לקבל קוד קופון  "(,שרונים
 המסעדות במתחם₪ למימוש באחת מ 100בשווי 

פת המבצע כהגדרתה ובמשך תק המשתתפות במבצע
 להלן. 

נרשם למועדון הלקוחות של מתחם  אשרמשתתף אשר   מבצע"ה"
וביצע רכישות בסך  14-19.06.20 שרונים בין התאריכים 

היה זכאי י₪ ומעלה בחנויות המשתתפות במבצע  500
 יפקאחד מס אצללמימוש ₪  100קוד קופון בשווי לקבל 

גמר עד או  המשתתפות במבצע( מסעדות)אחת ה המתנה
 , לפי המוקדם. המלאי

 

או מי  הוד השרון 2הרקון א.ר.ז.י.מ ניהול קניונים בע"מ  "מארגן המבצע"
 מטעמה.

 -: דיינרמתחם שרונים המשתתפות במבצע מסעדות "ספק המתנה"
, ביר גארדן, שגב קיטשן גארדן, BBBמקום של בשר, 

 אסיה מוניקה.

₪  100הקניון בשווי  ממסעדותקוד קופון למימוש באחת  "מתנה"               
 בלבד.

ובלבד  המשתתפות במבצע בלבד, שרונים מתחםחנויות  "החנויות המשתתפות במבצע"
שחשבונית הקנייה מעידה כי מדובר בחנות הנמצאת 

, ם: ניו מתנות, גולברי, אפרודיטה, זיפשרוני מתחםב
סטימצקי, נעלי נמרוד, ללין, הפנינג, סליו, סבון של פעם, 
אמריקן איגל, פיקס, קרן מזרחי, חגית טסה, פוקס הום, 
אניס, אבישג ארבל, ג'ינג'ר, מגה ספורט, כיתן, נאוטיקה, 

 גולד טיים, קרטרס, מייקרס, נעמה בצלאל, פור שף.

 500 -וקנייה ב 14-19.06.20 הרשמה למועדון הלקוחות בין התאריכיםמשך המבצע:   2.1
החל מיום המשתתפות במבצע ובכפוף לתקנון  מסעדותהקנייה ב קוד קופוןמימוש  ₪ 

תקופת לאי, לפי המוקדם )לעיל ולהלן: "המעד  גמר    או  08.07.20ועד לתאריך    14.06.20
 (. המבצע"

 יחידות 900 -מינימום מלאי שוברים 2.2

יהא רשאי להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע על מארגן המבצע מובהר בזאת כי    2.3
 פי שיקול דעתו הבלעדי.

 השתתפות במבצע .3

-14הצטרפות למועדון הלקוחות של מתחם שרונים דרך דיילי המבצע בין התאריכים  3.1
19.06.20 

 ₪ ומעלה בחנויות המשתתפות במבצע בקניון שרונים בלבד.  500רכישה בסך של  3.2



או \ואו מימוש מתנות \למען הסר ספק, המדובר ברכישה בלבד ולא מימוש זיכויים ו 3.3
שלא במסגרת המבצע נשוא תקנון הניתנות על ידי ספק המתנה ו/או נקודות הטבות 

 זה.

לא ניתן לממש את קופון ומעלה בלבד, ₪  100מימוש קופון המתנה בעסקה בשווי  3.4
 .   ₪  100המתנה בעסקאות הנמוכות מ

 ניתן לממש קופון מתנה אחד בלבד בעסקה. 3.5

 יונפק קוד קופון אחד בלבד ללקוח . 3.6

בקומה השנייה בסמוך לחנות   לדיילי המבצע הנמצאים בקניוןלקבלת המתנה יש לגשת   3.7
 מגה ספורט.

על עובדי   ,המשתתפות במבצעההשתתפות במבצע אסורה על עובדי כל החנויות   3.8
 ספק המתנה. ועובדי  מארגן המבצעהנהלת 

 ומעלה בלבד בהצגת תעודה מזהה. 16ההשתתפות במבצע מגיל  3.9

 מתנה .4

 . לעיל המתנה הינה כאמור בהגדרות תקנון זה

המתנה במסגרת הפעילות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. המתנה לא ניתנת    4.1
 אין החזר עודף / זיכוי בגין אי מימוש מלוא שובר המתנה. לשינוי, החלפה או המרה. 

לעצמו את הזכות לשנות   יםשומראו אדם מוסמך מטעמו\או כל חברה ו\ו  מארגן המבצע        4.2
עת ו/או להתנות את הענקת המתנה בתנאים את המתנה מכל סיבה שהיא ובכל 

או תפורסם על כך \ו נוספים ו/או חלופיים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים
 .הודעה בקניון בדרך אותה יקבע מארגן ההטבה

ו/או כל תקלה אשר תתגלה   הלא יהא אחראי לטיב המתנה ו/או איכות  מארגן המבצע 4.3
מארגן המבצע המשתתפים פוטרים את  או בקבלת המתנה,  \בהשתתפות במבצע ו.  הב
מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, קלקול, אי או אדם מוסמך מטעמו\או כל חברה ו\

תקינות, שיבוש ו/או איחור במימוש המתנה ו/או כל פגם אחר אשר ייגרם  ו/או אשר 
 יתגלה ו/או אשר ייגרם בעקבות מימוש המתנה.

 ₪ בלבד. 100אחד בשווי  מתנה שובר כל משתתף רשאי לקבל    . 4.4

ף באחד מהתנאים בתקנון מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אי עמידה  מצדו של משתת        4.5
מבלי שמארגן המבצע  לעכב ו/או לבטל את מסירת המתנה לאותו משתתף זה עלולה

 .או הביטול\יידרש לנמק את סיבת העיכוב ו

ו/או ספק המתנה יהיו מארגן המבצע ,מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין      4.6
, היה והמשתתף קיבל את למבקש מימוש ההטבהרשאים שלא לתת את המתנה 

תוך מעשה של מרמה, עבירה או  שלא כדין, ובין היתר אך לא רק החשבוניות/שוברים
 או בסתירה להוראות תקנון זה.\ובמעשה שאינו כדין 

 

 הוראות מיוחדות לחנויות המשתתפות במבצע .5

a.  מארגן המבצע רשאי לפי שיקול דעתו ומבלי הצורך לנמק, להוסיף או לגרוע
 חנות אחת או יותר מהחנויות המשתתפות במבצע. 

b. על פי הוראות תקנון  המבצעבעת  על החנויות המשתתפות במבצע לנהוג
בתום לב ובדרך מקובלת, בכל לנהוג  ועל פי הוראות כל דין, ובפרט זה,

 .למשתתפים במבצעהנוגע להנפקת חשבוניות 

c.  לשתף פעולה עם מארגן המבצע ולהישמע על החנויות המשתתפות במבצע
 להוראות נציגיו בכל דבר ועניין.

d.  על שימוש במערכת שריפת על החנויות המשתתפות במבצע, להקפיד
 למניעת כפילויות.הקופונים 



e. ח למארגן המבצע, על כל משתתף על החנויות המשתתפות במבצע, לדוו
 ע לה, שבכוונתו להפר הוראות תקנון זה. שנוד

f.   למארגן המבצע הזכות לפסול ולגרוע לעיל,    5.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף
אחת או יותר מהחנויות המשתתפות במבצע, היה והתברר לו כי הפרה 

ובפרט אך לא רק אם שידלה משתתפים להפר הוראות  הוראות תקנון
"חזרה ומו של מבצע בנוגע לקיאו הפרה הוראות כל דין \זה ו תקנון זה

 נשוא תקנון זה, וכן מכל טעם אחר מבלי הצורך לנמק.  לשגרה"

 כללי .6

 בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את תקנון 5.1
וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו ללא כל סייג וגם אם החל בהשתתפותו במבצע בלא שקרא   זה

חול עליו ויחייבו לכל דבר את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה י
 .ועניין

רשאי להפסיק ו/או לבטל את המבצע ו/או לשנות את תנאיו בתקנון זה, מכל מארגן המבצע  5.2
 .ומבלי צורך לנמק את ביטול המבצע או שינוי התנאים  שהיא, על פי שיקול דעתו הבלעדיסיבה  

שומר לעצמו את הזכות לבטל חלקים המבצע מארגן לעיל,  5.2מבלי לגרוע האמור בסעיף  5.3
מהמבצע, על פי שיקול דעתו במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר 

ם את היכולת מלהשתתף במבצע או מלערוך את המבצע באופן יש בה כדי למנוע ממשתתפי
 תקין או מלקבל את המתנה .

למען הסר ספק, לכל משתתף שהוא במבצע לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות  5.4
עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או מארגן המבצע בהן ינקוט 

לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור  מיוחד או כללי, עקיף,
 . או ביטול המתנה\ו ו/או עקב פסילת משתתף

המשתתף חייב להיות אזרח ותושב מדינת ישראל, השוהה באופן חוקי ומאושר בתחומי  5.5
 המדינה.

תקנון זה או בניגוד  המשתתף מצהיר בעצם השתתפותו במבצע כי זכותו לא הושגה תוך הפרת 5.6
רשאי להחליט  מארגן המבצע לאחד מתנאיו וכי במידה ויתברר, כי לא היה זכאי למתנה, יהא 

 .ללא כל חובת נימוק כל החלטה שהיא בקשר עם האמור, לרבות פסילת קבלת המתנה

יהא הפוסק הסופי בכל עניין הנוגע למבצע ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכו מארגן המבצע  5.7
ו בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שיוצר במהלך הפעילות, ו/א

ללא כל  ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך בתקנון זה ובין אם לא בין אם צוינו במפורש
 .חובת נימוק

 ולצורך, מראש בתיאום, שרונים קניון במשרדי התקנון של מקורי בעותק ולעיין להגיע ניתן 5.8
 . 09-7730995 – לטלפון להתקשר ניתן נוספים בירורים

 

 

_____________________ 

 מארגן המבצע 


