"תקנון הטבה בעת איסוף מקניוני עזריאלי"
 .1עזריאלי אי קומרס בע"מ מעניקה הטבה במסגרת אתר "( Azrieli.comהאתר").
 .2השתתפות בהטבה (כהגדרתה להלן) כפופה לתנאי תקנון זה ולתנאי השימוש באתר .תקנון זה נועד
להסדיר את תנאי ההטבה ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השתתפותו של משתתף המעוניין להשתתף
בקבלת ההטבה.
 .3הגדרות
למונחים הבאים בתקנון זה תהא ההגדרה המפורטת לצידם כדלהלן:
" .3.1ההטבה" – שובר דיגיטלי של עזריאלי גיפטקארד בסך  30ש"ח למימוש ברשתות המשתתפות
(כהגדרתן להלן) בלבד ,בכפוף לתנאים המפורטים בקישור המצורף להודעת ההטבה כהגדרתה
להלן.
" .3.2החברה" – עזריאלי אי קומרס בע"מ ,חברה מספר .514120237
" .3.3הרשתות המשתתפות" – בהתאם לרשימה המפורטת באתר קניוני עזריאלי.
" .3.4משתתף" – כל מי שירכוש מוצרים באמצעות האתר ,אותם תאפשר החברה לאסוף מקניוני
עזריאלי (לוקרים בתוך קניוני עזריאלי ו/או עמדת האיסוף בקניון עזריאלי ת"א) ,ואשר יבחר,
במעמד רכישתם ,באופציית האיסוף מקניוני עזריאלי בתקופת ההטבה ,כהגדרתה להלן
("עסקה מזכה") .יובהר כי משתתף יזוהה על-ידי החברה לפי מספר הטלפון בו עשה שימוש
בעסקה המזכה.
" .3.5מלאי" – מינימום  10,000שוברי גיפטקארד דיגיטליים.
 .4תקופת ההטבה
 .4.1חלוקת ההטבה תחל מיום  20.01.19ועד גמר המלאי ("תקופת ההטבה").
 .4.2החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק ו/או לבטל ו/או להאריך את משך ההטבה
בכל עת ,ולא תהיה למי מהמשתתפים כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה.
 .5מהות הפעילות ,אופן קבלת ההטבה ותקופת המימוש
 .5.1החברה תעניק את ההטבה למשתתף אשר השלים עסקה מזכה בתקופת ההטבה.
 .5.2ההטבה תוענק למשתתף סמוך לאחר שהחבילה המיועדת תגיע לנקודת האיסוף בקניוני
עזריאלי ,ותישלח אליו באמצעות דוא"ל ו/או מסרון לכתובת ו/או מספר הטלפון המצוינים
בחשבון המשתתף באתר ("הודעת ההטבה").
 .5.3מימוש ההטבה ברשתות המשתתפות יתאפשר עם הענקתה למשתתף ,ומיועד ליום איסוף
החבילה על ידי המשתתף (ובכפוף לשעות הפעילות של הרשתות המשתתפות) ("תקופת
המימוש").
 .5.4בתום תקופת המימוש תבוטל יתרת סכום ההטבה שלא מומשה.
 .5.5למען הסר ספק יובהר כי המשתתף יהא זכאי במסגרת ההטבה לקבל עד שלושה שוברים בלבד
לשבוע (בעבור שלוש עסקאות מזכות או יותר שהשלים באותו השבוע) ובכל מקרה ללא יותר
משבעה שוברים בלבד בחודש (בעבור שבע עסקאות מזכות או יותר שהשלים באותו החודש).
לצרכי תקנון זה –
"שבוע" משמעו תקופה בת  7ימים שתחילתה במועד השלמת העסקה המזכה הראשונה (או
העסקה המזכה הראשונה שלאחר קבלת שלושה שוברים ,לפי העניין);
"חודש" משמעו תקופה בת  30ימים שתחילתה במועד השלמת העסקה המזכה הראשונה (או
העסקה המזכה הראשונה שלאחר קבלת שבעה שוברים ,לפי העניין).
 .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 המשתתף בגין ביטול העסקה.
 .7שונות
 .7.1האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים ולגברים כאחד.
 .7.2הרכישות במסגרת מתן ההטבה הינן בכפוף לתנאי השימוש באתר.

 .7.3ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.
 .7.4לא ניתן להמיר את ההטבה או חלקה בכסף או בשווה כסף ,וזאת גם בנסיבות בהן לא התאפשר
בידי המשתתף לממש את זכויותיו האמורות.
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