תקנון מבצע "תדיראן שולטים בפינוק"
 .1כללי
 1.1עורכת המבצע הינה תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיה בע"מ (ח.פ )520036302 .מרח' רבניצקי
 ,9פתח תקווה (להלן" :תדיראן" ו/או "החברה").
 1.2ההשתתפות במבצע המפורט בתקנון זה (להלן" :המבצע") כפופה לתנאי תקנון זה.
 1.3תקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והוא מופנה לנשים ולגברים כאחד.
 1.4הנספחים לתקנון זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
 1.5כותרות הסעיפים הנן לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה.
 .2הגדרות
"האפליקציה"

"תדיראן "FORCE

"משתתף אשר זכאי מתקין בלבד אשר יבצע את פעולות ההשתתפות כהגדרתן בתקנון זה.
להשתתף במבצע"
מובהר בזאת כי משתתף אשר זכאי להשתתף במבצע הינו משתתף אשר בעת
ההתקנה יבצע התקנה של מזגן תדיראן בלבד ,וזאת כהגדרת מונחים אלו
בתקנון זה.
הפעילות" במסגרת הפעילות ,משתתף אשר זכאי להשתתף במבצע יקבל הזדמנות לקבל
צידנית ממותגת מלאה בפינוקים מרעננים (להלן" :ההטבה").

"מהות

מדי יום בעת תקופת המבצע ,החברה תפרסם באפליקציה את ההודעה הבאה;
"רוצים שתדיראן יפנקו אתכם? ספרו לנו איפה אתם מחר!".
על מנת לקבל את ההטבה ,על המשתתפים לבצע את הפעולות הבאות ("פעולות
ההשתתפות") ;
 .1על המשתתפים ללחוץ על הבאנר "להשתתפות לחץ כאן"  .2על המשתתפים
להזין את הפרטים הדרושים כפי שיופיעו במיני סייט וביניהם הפרטים הבאים;
שמם הפרטי ,שם משפחה ,מספר טלפון ,שם המשפחה אצלה הוא מתקין את
מזגן תדיראן ("ההתקנה" ו"-מקום ההתקנה"" ,שעות ההתקנה") ,סימון
טווח שעות בהן יבצע את ההתקנה וישהה במקום ההתקנה  .3על המשתתפים
ללחוץ על כפתור "פנקו אותי" לצורך שליחת הפרטים.
"משתתפים
זכאים
ההטבה"

אשר מדי יום יבחרו  40המשתתפים הראשונים אשר זכאים להשתתף במבצע ואשר
לקבלת ביצעו את פעולות ההשתתפות כמפורט בתקנון זה.

 .3תקופת המבצע
 3.1המבצע יערך החל מיום  24.6.19ועד ליום ( 3.7.19כולל) ("תקופת המבצע").
 3.2תדיראן שומרת לעצמה את הזכות ותהא רשאית להפסיק ו/או להאריך את תקופת המבצע בכל
עת וכן לשנות את פרטי המבצע ו/או את תנאי תקנון זה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,ולא תהיה
למי מהמשתתפים כל טענה ו/או תביעה כלפי תדיראן בעניין זה .הודעה מוקדמת בדבר האמור
תהא בכתב ותפורסם באתר האינטרנט של תדיראן.

 .4אופן ההשתתפות וקבלת ההטבה
 4.1משתתף אשר זכאי להשתתף במבצע ואשר יבצע את פעולות ההשתתפות ,כהגדרתן בתקנון זה,
במהלך תקופת הפעילות ובמהלכה בלבד ,יהיה מועמד לקבלת ההטבה.
 4.2יובהר כי משתתף לא יהיה זכאי לקבלת ההטבה בדיעבד.
 4.3אין הגבלה למספר התשובות אשר משתתף רשאי לשלוח במסגרת הפעילות ואולם מובהר כי
משתתף יהיה זכאי לקבלת הטבה אחת בלבד במהלך תקופת הפעילות ,וזאת ללא תלות בכמות
התשובות אותה פרסם.
 4.4מובהר בזאת כי בחירת המשתתפים אשר זכאים לקבלת ההטבה ,נתונה לשיקולה הבלעדי של
החברה ותהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור או להשגה ולמשתתף לא תהיה כל טענה בקשר לכך.
 4.5מובהר בזאת כי חלוקת ההטבה תיעשה בכל רחבי הארץ למעט אילת.
 .5מימוש ההטבה
 5.1בכל יום במהלך תקופת המבצע ,יבחרו  40המשתתפים הראשונים אשר זכאים להשתתף במבצע
ואשר ביצעו את פעולות ההשתתפות כמפורט בתקנון זה.
 5.2מובהר בזאת כי בחירת המשתתפים תתבצע על בסיס יומי מבין כל המשתתפים שהשתתפו
בפעילות באותו היום.
 5.3הודעה למשתתפים אשר זכאים לקבלת ההטבה תשלח על ידי החברה ביום הזכייה .בהמשך,
החברה תתאם עם המשתתף מועד למסירת ההטבה אשר יקבע ביום למחרת הזכייה במסגרת
טווח השעות אשר סימן המשתתף בפעולות ההשתתפות (להלן" :מועד למסירת ההטבה").
 5.4במידה ולא יעלה בידי החברה ליצור קשר עם המשתתף ,זאת לאחר קיום פעולות סבירות מצד
החברה ,תהיה רשאית החברה בנסיבות העניין להכריז על הזכייה כבטלה ולחילופין לבחור זוכה
חליפי חלף המשתתף המקורי ולא תשמע או תתקבל כנגד החברה כל דרישה או טענה בנושא.
 5.5במועד מסירת ההטבה ,יגיע שליח מטעם החברה אל מקום ההתקנה בכדי להעניק למשתתף
את ההטבה .מובהר בזאת כי משתתף אשר לא ימצא במקום ההתקנה ,במהלך שעות ההתקנה,
כפי שמילא במסגרת פעולות ההשתתפות ,לא יהיה זכאי לקבלת ההטבה.
 5.6מובהר בזאת כי עצם הזכאות להטבה תהא בהתאם לדוחות המתועדים במערכות תדיראן
ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולמשתתף לא תהיה זכות ערעור לעניין עצם הזכאות להטבה.
 5.7יובהר כי החברה לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לכל טעות ו/או תקלה בגינה לא מימש
המשתתף את זכאותו לקבלת ההטבה.
 5.8לא ניתן יהיה להחליף ו/או להמיר את ההטבה בהטבה אחרת ו/או במזומן ו/או בכל אופן אחר
ו/או לקבל זיכוי מתדיראן ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי תדיראן בגין כך.
 5.9ההשתתפות במבצע ומימוש ההטבה היא באחריותו הבלעדית של המשתתף .יובהר כי תדיראן
איננה אחראית למימוש ההטבה וכן איננה נושאת בכל אחריות לגבי לטיב ההטבה ו/או לכל
תקלות ו/או שיבושים עם השימוש בהטבה ו/או ולכל נזק ו/או הפסד ו/או אבדן ו/או הוצאה,
ישירים ו/או עקיפים ,שייגרמו למשתתף ו/או מי מטעמו ו/או לכל צד ג' עקב ו/או בקשר עם
השתתפותו במבצע ו/או בקשר עם ההטבה.

 5.10יובהר כי במידה ומסיבה כלשהיא (לרבות כשלים טכניים ואחרים אשר אינם בשליטת
המשתתף) לא יקלטו פרטי המשתתפים הזכאים לקבלת ההטבה ו/או בשל תקלה טכנית תכריז
החברה על משתתפים שגויים אשר זכאים לקבלת ההטבה ,כי אז לחברה אין ולא תהא כל
אחריות ו/או חובה כלפי המשתתפים הזכאים לקבלת ההטבה ולא תעמוד להם כל טענה כלפי
החברה בקשר עם המבצע.
 5.11המשתתפים מודעים לכך ,כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות ,מערכות
התקשורת המחשוב והרישום הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות ו/או תקלה,
לרבות תקלות הנובעות מטעויות אנוש .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,תתכנה תקלות טכניות
אשר עשויות למנוע ,בין השאר קליטת פרטים במערכות הרלוונטיות ו/או שיבוש תוצאה או מועד
השתתפות.
 5.12תנאי יסודי להשתתפות בפעילות ולמועמדות לקבלת ההטבה הוא כי המשתתף מאשר לחברה
להשתמש בפרטים אשר מילא במסגרת פעולות ההשתתפות ,לפרסם את התמונות אשר יצולמו
על ידי החברה ו/או מי מטעמה בעת מסירת ההטבה ,לצורכי פרסום ההטבה ו/החברה ו/או לכל
צורך שהוא (להלן" :התכנים").
 5.13המשתתף מוותר באופן מלא ומוחלט על כל זכות ,לרבות זכויות יוצרים ו/או על הזכות המוסרית
לתקופת שימוש שהיא בלתי מוגבלת בתכנים ומסכים במפורש כי מלוא הזכויות בתכנים יהיו
שייכות לחברה.
 5.14מינימום הטבות במלאי –  100יחידות.
 .6שונות
 6.1בהשתתפותו במבצע מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון וכי הינו מקבל את האמור
בו ואת כל תנאיו .ניתן לעיין בתקנון זה (כולל כל נספחיו) ,ללא תשלום ,בתיאום מראש במשרדי
תדיראן ,רח' רבניצקי  ,9פתח תקווה.
 6.2במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים
כלשהם בכל אמצעי המדיה ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 6.3הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד .סמכות השיפוט הייחודית
נתונה לבית המשפט המוסמכים במחוז תל אביב ובמחוז מרכז בלבד.
תדיראן מאחלת למשתתפים בהצלחה.

