
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תקנון מבצע 

  

 בהטבה"  תבנית רוסטר+מכסה –"מבצע מנויים 

  

 
 

 

 

 

 

 מגזין מנטהעורכת המבצע: 

  

 

 

 

 2019ינואר 

 

 

 



 בהטבה"תבנית רוסטר+מכסה : " תקנון מבצע בשם

 

 הגדרות .1

 ("עורכת הפעילות": להלן) מנטה מגזין  המבצע" עורכת"

 ", בהטבה תבנית רוסטר+ מכסה –מבצע מנויים מבצע בשם "               "המבצע"             

 הנערך על ידי עורכת המבצע ואשר תקנון זה הוא תקנונו.                                                     

)המלאי מוגבל  גמר המלאיאו  6.01.19-28.02.19 המבצע יתקיים בין התאריכים  "תקופת המבצע"

 לשנות, תהיה רשאית מבצעעורכת ההמוקדם מבניהם.  לפי ,יחידות( 300-ל

פי -, והכל עלהטבותלהאריך או לקצר את משך המבצע, להוסיף או להפחית 

 .השיקול דעת

 . מגזין "מנטה" "העיתון" 

מינוי לעיתון במהלך תקופת המבצע באחד ממסלולי ההתחייבות  רוכש של "משתתף במבצע"

לתקופת במסלול תאם לשיקול דעת עורכת המבצע(, הכלולים במבצע )בה

וזכאי  העומד בכל תנאי המבצע ותקנון זהחודשים,  9-התחייבות שלא תפחת מ

 .  להשתתף במבצע

 14.90מחיר מנוי ע"ס רוכש מינוי במהלך תקופת המבצע, אשר  משתתף במבצע "מנוי חדש" 

 -בהווה או בעבר  -והוא אינו מופיע כמנוי חודשים  9ת התחייבות של לתקופ₪ 

 .עורכת המבצעבמאגר המידע הרשום של 

, מבית ס"מ + מכסה זכוכית בהטבה 39*26תבנית רוסטר מלבנית  הכוללת: "הטבת המבצע"

 יחידות(. 300-)המלאי מוגבל ל פוד אפיל בהטבהחברת 

   מאגר מידע של עורכת המבצע הרשום ברשם מאגרי המידע במשרד המשפטים. "מאגר המידע"

תקופת המנוי הנרכש במסגרת המבצע, במהלכה לא ניתן לבטל את המנוי אלא  "|תקופת התחייבות"

מנוי  . במקרה של ביטול יחויבבכפוף להחזרת הטבת המבצע כהגדרתה לעיל

  ₪.  250בערך המתנה המלא בסך 

 פרשנות .2

 בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה. 2.1

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם  2.2

בדבר המבצע לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר 

 ועניין.

לכתובת אותה מסרו  הבית עד משלוחאת הטבת המבצע, יקבלו הנהנים במבצע באמצעות  2.3

 ללא עלות משלוח.ימי עסקים.  30תחייבותם למינוי שנתי, תוך לעורכת המבצע בעת ה

 

 



 התנאים להשתתפות במבצע .3

 כאי להשתתף מי שעמד בתנאים המצטברים שלהלן:במבצע יהא ז

חודשים והוא אינו  9אשר רוכש מינוי במהלך תקופת המבצע, לתקופת התחייבות של  מנוי חדש 3.1

 במאגר המידע הרשום של ידיעות מנויים.  -בהווה או בעבר  -מופיע כמנוי 

  בנוסח המקובל אצל עורכת המבצע. למגזיןלהסכם רכישת מנוי  רכישת המנוי הינה בהתאם 3.2

כמופיע  המגזיןשל  באזורי החלוקהנמצאת  המגזיןיגיע המשתתף שאשר אליה מבקש הכתובת  3.3

 ;אצל עורכת המבצע

ולא באמצעות כל גורם אחר לרבות גורם מממן כלשהו,  משלם את דמי המינוי מחשבונו האישי 3.4

 לרבות מקרים בהם המנוי הינו על שם עובד אשר החברה ו/או העסק משלמים עבור המנוי;

סכום כלשהו לעורכת המבצע, לרבות בגין דמי מינוי שלא שולמו במועד או לא שולמו  אינו חב 3.5

 יא;כלל מכל סיבה שה

 וכיהוא קריאת התקנון והסכמה לתנאיו,  ההטבה לקבלת תנאיש יודע אהו כי מצהיר המשתתף 3.6

 אי או/ו בו הכתוב הבנת העדר או/ו התקנון קריאת אי בדבר טענה כל תישמע ולא, כן עשה

 .השונים לסעיפיו הסכמה

 בהטבה; המסלול ההתחייבות המזכלהתחייב  3.7

 בכל התנאים הקבועים בתקנון זה; עמד 3.8

מועדו של ו/או להאריך  ו/או לבטל לדחות ו/או להקדים מובהר כי עורכת המבצע  תהיה רשאית 3.9

 במבצע.כל שלב 

כל ההחלטות הנוגעות לקיומה של הפעילות תעשנה על ידי עורכת המבצע  ועל פי שיקול דעתה  3.10

  הבלעדי.

 ההטבה  ואופן הענקתה לנהנים במבצע  .4

וזאת על פי הגדרת עורכת ק בחלק ממסלולי ההתחייבות השנתיים מובהר כי ההטבה תינתן ר 4.1

על השתייכות  מינויהמבצע וכמפורט לעיל. עורכת המבצע תעדכן את המשתתפים בעת ביצוע ה

 המסלול למבצע.

( פוד אפיל –ברנדס פור לייף חברת  )באחריות הבית עד שליח באמצעותהטבת המבצע תישלח  4.2

ימי עסקים  30לכתובת של המשתתף במבצע בהתאם לרשום במאגר המידע של עורכת המבצע עד 

 .המבצע הטבת של עצמי לאיסוף אפשרות אין ללא עלות משלוח.מיום רכישת המינוי למגזין. 

המשלוח ליעדו באופן תקין הינה אחריותה הבלעדית של חברת השילוח ולא תהיה כל טענה  ביצוע 4.3

 עורכת המבצע.  בהקשר זה כלפי



לא ניתן להמיר ו/או לשנות את ההטבה וצורת מסירתה בכל אופן שהוא. ההטבה  הינה אישית  4.4

 בלבד. אצל עורכת המבצעותינתן למנוי הרשום 

ערך, לפי שיקול  שוות בהטבה הו/או להחליפ ההטבההזכות לשנות את  המבצע לעורכתמובהר כי  4.5

 לא תהיה כל טענה בעניין זה. ההטבה ולמקבלדעתה, 

 חזרה. האות משתתף אשר קיבל את הטבת המבצע ופתח את אריזת המוצר, לא יוכל להחזיר  4.6

במבצע זה מוגבל לפעם אחת בלבד למנוי כהגדרתו בתקנון זה  הטבהיובהר ויודגש כי מימוש ה 4.7

 לעיל.

 טענה כל המבצע עורכת כלפי תהיה ולא המשתתף שלבהטבה הינה באחריותו הבלעדית  השימוש 4.8

 . זה בהקשר

 ₪.  250המלא בסך  הטבהנהנה במבצע אשר יבטל את התחייבותו למינוי לעיתון, יחויב בערך ה 4.9

 .למען הסר ספק יובהר, לא ניתן להמיר את ההטבה  ו/או לפדות אותה ו/או כל דבר אחר 4.10

המוקצית למבצע:  פוד אפיל+ מכסה שקוף מבית ס"מ 39*26תבנית רוסטר מלבנית כמות מלאי  4.11

 חידות. י 300

 .המוקצית לכמות מעבר ההטבה את להעניק מחויבת אינה המבצע עורכת 4.12

 כללי 5

למען הסר ספק, תקנון המבצע הינו לצורכי מבצע שיווקי גרידא, ולא יחשב כהגרלה כהגדרתה  5.1

 לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה כי מתן  ההטבה אינו תלוי בגורל.  244בסעיף 

הטבה )בסך מהמבצע אשר יבטל את התחייבותו למינוי לעיתון, יחויב בשווי המלא של ה משתתף 5.2

ששולם במסגרת המסלול שבחר לבין עלות המנוי  ובנוסף יחויב בהפרש בין הסכום ₪( 250של 

 לעיל.      4.7המלאה וזאת בגין התקופה בה נוצל המנוי, כאמור בסעיף 

ו/או  הו מי מטעמן אינן אחראיות לאיכות ההטבה וסוגעורכת המבצע ו/או ידיעות אחרונות ו/א 5.3

. המשתתף במבצע, מוותר על כל טענה ו/או ה ו/או להנאת המשתתף במבצע מההטבהתקינות

 .  מי מטעמהתביעה ו/או כל זכות בקשר להטבה כלפי עורכת המבצע ו/או 

מושו מי-ו/או אי ההטבהולא תהיינה אחראיות בכל צורה לקבלת או אי קבלת  האינ המבצעעורכת  5.4

ו/או בקשר עמו.  בהטבהו/או לגבי שיבוש, עיכוב, דחייה או כל פגם  עקב נסיבות שאינן תלויות בה

מכל סיבה  ההטבה מקבלעל ידי  ההטבהבכל אחריות בגין אי קבלת  המבצעוכן לא תישא עורכת 

 רק באופן הנקוב בתקנון זה. ההטבהשהיא, וידוע כי ניתן יהיה לקבל את 

לתבנית רוסטר+ ע גבזאת, כי על הנהנה במבצע לקבל באופן עצמאי את כל המידע הנדרש בנומובהר  5.5

, וכי בכל הנוגע לאחריות ושירות לאחר מימוש )היבואן( מכסה של חברת ברנדס פור לייף, פוד אפיל

 .   ברנדס פור לייף, פוד אפיללחברת ההטבה, עליו לפנות 



  ות אחרונות:  מובהר בזאת, כי עורכת המבצע ו/או ידיע 5.6

אינן מעניקות חסות ו/או המלצה ההטבה אינן נושאת באחריות כלשהי, מכל מין וסוג שהוא, בגין 

 מוצרים הנמכרים על ידה ו/או מטעמה;  ו/או לשקלו/או הבעת דעה בנוגע 

מובהר ומוסכם בזאת, כי בכל מקרה שבו משתתף במבצע יעלה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כל  5.7

למבצע זה, כנגד עורכת המבצע ו/או צד ג' כלשהו, יוגבל סכום הפיצוי הכספי שיגיע  שהיא בקשר

למשתתף לסך עלות מינוי לעיתון בלבד ו/או שווי ההטבה בהתאם לטענה שתועלה, וזאת בגין כל 

 נזק ו/או טענה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהיא, שיש למשתתף.

תוך מעשה עבירה ו/או  תההשתתפות במבצע נעשבמקרה שיגיע לידי עורכת המבצע מידע לפיו ה 5.8

שלא כדין ו/או באמצעים פסולים ו/או תוך הפרת תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה, אזי עורכת המבצע 

 . במבצע ו/או לבטל את ההטבה למשתתףרשאית לפסול את המשתתף 

 ש.קנון מבצע זה יימצא לעיון במשרדי עורכת המבצע. ניתן לעיין בתקנון בתיאום מראת 5.9

 מידע ופרטים נוספים אודות המבצע, ניתן לקבל באתר עורכת המבצע.  5.10

והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את  מבצעתקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות ב 5.11

 זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות במבצע, מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו. 

בפנקס מאגרי  323819במאגרי המידע של ידיעות מנויים, שמספרו פרטי משתתפי המבצע ישמרו  5.12

המידע. השימוש במידע שבמאגר המידע יהיה למטרה שלשמה הוקם המאגר בלבד. מסירת המידע 

 שקלובהר כי פרטי משתתפי המבצע יועברו לחברת מ תלויה ברצונו ובהסכמתו של מוסר המידע.

כמו כן פרטי המשתפים לא יישמרו אצל היבואן או לצורך שליחת הטבת המבצע ולצורך כך בלבד. 

 מי מטעמו ולא ייעשה בהם שימוש לרבות דיורים וצרכי שיווק.

  
 


