תקנון מבצע
 .1עורכת המבצע :חברת טופ טן אביזרי אופנה בע"מ (להלן" :החברה").
 .2תנאי המבצע:
לקוח שישלים את כל הפעולות להלן ,יהא זכאי למתנה לבחירתו ,ממגוון תכשיטים נבחרים
(להלן" :מלאי המתנות") והכל בכפוף ליתר הוראות תקנון זה:
א .ישלח את כתובת הדוא"ל במסרון למספר  .055-9377851על הלקוח למסור אך ורק
כתובת דואר אלקטרוני מדויקת ,של תיבה בבעלותו ובשימושו הבלעדי.
ב .ייכנס לקישור שיישלח לטלפון הנייד.
ג .יאשר הסכמתו באמצעות תיבת הצ'ק בוקס בקישור שייפתח ,לשימוש במידע
כמפורט להלן" :אני מסכים לקבלת דיוור פרסומי מהחברות בעלות המותגים" הודיס,
טופ טן ,קרולינה למקה ,אורבניקה ,קיקו מילאנו וקסטרו ,במייל ,מסרונים ,או כל
מדיה אחרת .אני מסכים שהמידע שמסרתי ושייאסף אודותיי ,אגב רכישה בחנויות
ושימוש באתר האינטרנט של החברה ,ישמר במאגר המידע של החברות הנ"ל,
וישמש ,בין היתר ,להתאמה אישית של מסרים פרסומיים ושל חווית הלקוח בעת
שימוש באתר ,והכל בהתאם למטרת המאגרים וכמפורט במדיניות הפרטיות" .את
האישור הנ"ל יש לתת לאחר עיון במדיניות הפרטיות בקישור שיופיע בצד הצ'ק
בוקס הנ"ל ,ולאחר עיון בתקנון זה ,על כל הוראותיו ועל כל הסייגים והמגבלות
המפורטים בו ,ולאחר שהלקוח הבין את הוראות התקנון ומדיניות הפרטיות
לאשורן.
ד .לאחר ובתנאי שהלקוח עמד בכל  3התנאים דלעיל ,ישלח ללקוח קופון ,אותו יהא
עליו להציג למוכר באחת מחנויות רשת החברה ,לשם קבלת המתנה כאמור.
 .3משך המבצע -החל מיום  07/08/2018ועד ליום  ,31/12/2018או עד גמר מלאי המתנות
המינימאלי ,כאמור בסעיף  4להלן ,לפי המוקדם.
 .4החברה תקצה לטובת המבצע מלאי מינימאלי של  250מתנות בכל סניף (לעיל ולהלן" :המלאי
המינימאלי") .מובהר בזאת כי החברה תקבע ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,את סוגי
הפריטים שייכללו במלאי המתנות ,ותהא רשאית לשנות את הרכב מלאי המתנות ,גם זאת על פי
שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט .עוד מובהר כי מלאי המתנות עשוי לכלול מוצרים בטווח מחירים
משתנה ,ובתמהיל משתנה ,וכי בכל סניף של החברה עשוי להימצא מלאי שונה של מתנות,
ובהיקף שונה (בהתאם ליתרת המלאי המצויה בו) וכי לא ניתנת על ידי החברה כל התחייבות
באשר לסוג המתנות שיוצעו ללקוחותיה במסגרת המבצע בכלל ,ובכל סניף בפרט ,או שוויין או
באשר למבחר שיוצע בכל סניף.
למען הסר ספק יובהר כי בחירת הלקוח תוגבל אך ורק למתנה מתוך מלאי המתנות שהקצתה
החברה למבצע זה והוא לא יהא זכאי לבחור מתנה שאינה משתייכת למלאי המתנות המוקצה
למבצע כאמור ,לרבות לא כל תכשיט או פריט אחר המוצע למכירה בחנויות הרשת.
לא תתאפשר החלפת מתנה ,או קבלת החזר כספי בגינה !
 .5מובהר בזאת במפורש כי קבלת המתנה מותנית בהשלמת כל הפעולות המפורטות בסעיף 2
לעיל ,ובפרט מתן ההסכמה לקבלת דיוור פרסומי ,ולשמירת המידע במאגר של החברות ,כמפורט
בסעיף  2לעיל ,וכי לקוח שישלים רק חלק מהפעולות הנ"ל ,לא יהא זכאי למתנה.
 .6כל לקוח יהא זכאי לקופון אחד בלבד ,לכל היותר ,המקנה זכאות למתנה אחת מתוך מלאי
המתנות (בכפוף להשלמת הפעולות בסעיף  2לעיל) באחד מסניפי החברה בלבד .לא ניתן יהא
לממש את הזכאות למתנה בחנויות אחרות ,שאינן חנויות רשת החברה (לרבות אלו המפורטות
בסעיף 2ג' לעיל).

 .7לקוח שלא מימש את זכאותו למתנה ,מכל סיבה שהיא( ,בין אם מטעמים הקשורים בו ,או בשל
גמר מלאי המתנות) לא יהיה זכאי לקבלת מתנה חלופית ו/או לפיצוי כספי או אחר כלשהו ,ולא
יהיה באי מימוש כאמור כדי לגרוע מההסכמה שניתנה על ידו על פי סעיף 2ג' לעיל ,והחברה תהא
רשאית לעשות שימוש במידע שנמסר על ידו ,בהתאם לנוסח ההסכמה כאמור.
 .8החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות שבגינה לא נקלטו פרטי הלקוח
במערכת ,ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף ,לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות,
שיגרמו למי מלקוחותיה בנסיבות כאמור.
 .9במידה והלקוח ימסור פרטים לא נכונים מכל סיבה שהיא ,הלקוח יהיה אחראי לפצות את החברה
ו/או את מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ,בגין כל נזק הפסד ,אובדן והוצאות ,מכל מין וסוג,
וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ,בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ,הנובעת ממעשה זה.
 .10על תקנון זה ,פרשנותו ,ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל ,וכל סכסוך או סוגיה משפטית
בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.

