תקנון פעילות – "מבצע "NINJA FOODI
 .1עורכת המבצע עזריאלי אי קומרס בע"מ עוסק מורשה .514120237
 .2השתתפות במבצע (כהגדרתו להלן) כפופה לתנאי תקנון זה .תקנון זה נועד
להסדיר את תנאי המבצע ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השתתפותו של משתתף
המעוניין להשתתף במבצע נושא תקנון זה.
 .3הגדרות
למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם כדלהלן:
" .3.1ההטבה" – עזריאלי גיפטקארד בסכום  ₪ 150למימוש ברשתות נבחרות
בקניוני עזריאלי בלבד.
" .3.2החברה"  -עזריאלי אי קומרס בע"מ עוסק מורשה .514120237
" .3.3הרשתות המשתתפות" – בהתאם לרשימה המפורטות באתר קניוני
עזריאלי.
" .3.4גיפטקארד" – כרטיס מתנה דיגיטלי ללא תמורה והכל במסגרת תקנון זה.
" .3.5אתר" – אתר האינטרנט  Azrieli.comאשר הינו בבעלות החברה.
" .3.6משתתף" – כל מי שירכוש באתר  NINJA FOODIדגם OP300
המשתתף; במבצע (" ,)" NINJA FOODIבמשך תקופת המבצע כהגדרתו להלן
(בכפוף לתנאי תקנון זה).
 . 4תקופת המבצע
 .4.1המבצע בתוקף החל מיום  19.09.19ועד ליום  21.10.19או עד גמר המלאי,
כמוקדם.
 .4.2החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק ו/או לבטל ו/או
להאריך את משך המבצע בכל עת ,ולא תהיה למי מהמשתתפים כל טענה ו/או
תביעה כלפי החברה בעניין זה.
 . 5מהות הפעילות :אופן קבלת ההטבה ותקופת המימוש
 .5.1משתתף במבצע יהיה זכאי לקבלת ההטבה במהלך תקופת המבצע.
 .5.2ההטבה תוענק למשתתף במבצע בתוך  14ימי עסקים מיום רכישת המוצר
באתר ,ותשלח אליו באמצעות דוא"ל לכתובת הדוא"ל אשר בחשבונו באתר.
 .5.3מימוש ההטבה יעשה ברשתות המשתתפות ,והינו בתוקף עד לתאריך
 ,31.12.19בכפוף לתנאי השימוש בגיפטקארד.
 .5.4הרכישות במסגרת המבצע הינן בכפוף לתנאי השימוש הכללים באתר.
 . 6תנאי ביטול
 .6.1במקרה של ביטול עסקה ,תבוטל ההטבה ככל שניתנה .במידה ונעשה שימוש
בהטבה ,חלקי או מלא ,אזי ,סכום ההטבה שמומש ינוכה מסכום ההחזר לו זכאי
הלקוח בגין ביטול העסקה.
. 7פרשנות
 .7.1האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים
ולגברים כאחד.
 .7.2החברה נוקטת מאמצים סבירים על מנת שהמידע (להלן" :מידע" ) המפורסם
למשתתף יהיה נכון ועדכני ,אולם המידע יכול לכלול טעויות דפוס ו/או טעויות אשר
נפלו בתום לב (ט.ל.ח).
 .7.3בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהיא בין הוראות תקנון זה
לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות לרבות בעיתונות הכתובה ,האלקטרונית
ו/או המשודרת ,תגברנה הוראות תקנון זה.

