
 תקנון פעילות דיגיטל לוולנטיינס )להלן: "הפעילות"(

 כללי .1

  ."(כת הפעילותעור" )להלן: 52-003778-9מליסרון בע"מ, ח"פ:  היא הפעילותעורכת  .1.1

מר אור קבל אצל ניתן ל)לרבות קבלת עותקים מתקנון זה חינם אין כסף(  הפעילותפרטים לגבי  .1.2

 ., הרצליה1אבא אבן שברחוב שליט, מנהל מחלקת דיגיטל קניוני עופר, במשרדו 

  הגדרות .2

  .14.2.2016יום אחריתה בו 7.2.2016שראשיתה ביום התקופה  - "הפעילותתקופת " .2.1

המוחלט,  ודעתפי שיקול -עלהפעילות רשאי לקצר או להאריך את תקופת הא י הפעילותעורך 

 בין בדיעבד.והודעה מוקדמת או בפרסום כלשהו, בין מראש בצורך כל ללא 

, אשר )כהגדרתם להלן( המוצריםיפורסמו  , בין היתר,, בופעילותאתר ייעודי ל - "האתר" .2.2

  valentines.ofermalls.co.ilכתובתו:

המפורטים בתקנון  ם והדרישותתנאיהיעמוד בכלל ש ,(18יחיד בוגר )מעל גיל  כל -" משתתף" .2.3

 .בפעילותיהא רשאי להשתתף  ,זה

 .המוצרים המשתתפים בפעילות, המוצעים במחיר הנחה בתקופת הפעילות -" המוצרים" .2.4

 בפעילותתנאי השתתפות  .3

יהא רשאי  ,בתקנון זההמפורטים  ם והדרישותתנאיהיעמוד בכלל ש ,(18)מעל גיל  בוגר יחידכל  .3.1

 .פעילותלהשתתף ב

ונתונים פרטים מזהים  באתרהזין דרש המשתתף ליי ,פעילותכתנאי להשתתפותו בייתכן כי  .3.2

שיים, ובכלל זה, שם, כתובת דואר אלקטרוני, אודותיו, כפי שידרשו ממנו )לרבות נתונים אי

 ."(הנתונים")להלן:  (ועוד מספר טלפון

, לא מוטלת על המשתתף פעילותהיא תנאי להשתתפות בהגם שמסירת הנתונים  )א( :מובהר, כי

ומוסכם עליו, כי ידוע למשתתף  )ב( כי ; וכןהפעילותעורך אלה ל נתוניםכל חובה שבדין למסור 

לצרכיו העסקיים, וכן להעבירם אותם ימסור הוא עשוי לעשות שימוש בנתונים הפעילות עורך 

כפוף בחברות אחיות( ולשותפים עסקיים, הכל ו )לרבות חברות אםלתאגידים קשורים לו 

יהא רשאי להעביר את הנתונים אל מחוץ לגבולות  הפעילותעורך  )ג(להוראות הדין; וכן כי 

 .המדינה

כי קרא בעיון את הוראות תקנון זה והוא מקבלן על  המשתתף מאשר מסירת הנתונים בעצם .3.3

 עצמו.

)לרבות תאגידים ולכל מי מטעמו פעילות עורך הל תתףהמש מאשר מסירת הנתונים בעצם .3.4

שהוא באמצעי הדיוור  סוגמין ולפנות אליו בהצעות שיווקיות ו/או פרסומיות מכל ( וקשורים ל
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משלוח  או שירותים ו/או על דרך ם, לרבות על דרך של הצעת שוברים לרכישת מוצריהשונים

, אתובהתאם להוראות הדין. מובהר בזף כפוב"(, הכל הפניות)להלן: " יםמידע תקופתי ניעלו

שמורה הזכות, ככל שאינו מעוניין בקבלת פניות כאמור, לבקש את הסרת שמו  משתתףלכי 

בין היתר, באמצעות סימון הרובריקה המתאימה בהודעות ) מרשימת התפוצה למשלוח הפניות

ובדואר רשום  הפעילות, באמצעות שיחת טלפון לעורך והדוא"ל שתישלחנה )אם תישלחנה( אלי

 . (הפעילותלעורך 

 אופן ההשתתפות בפעילות .4

 לשם השתתפות בפעילות על המשתתף:

, "המפונקתהנושאות בשמות "לגלוש לאתר ולבחור ברובריקה אחת מתוך שש רובריקות ) .4.1

בחירה ברובריקה  .("חיית הלילה", "המעושרת", "הקיטשית" ,"ספורטיביתה", "שפיתה"

יר המוצרים , ולצדם יוצג מחמתוך המוצרים המשתתפים בפעילותמוצרים  מסוימת תציג מגוון

 במהלך תקופת הפעילות;

)להלן:  אליו יוביל הקישור דףבלכלול מעוניין הוא לבחור מתוך המוצרים את המוצרים אותם  .4.2

 ;"(ת"רשימת המשאלו

ולאשר את הוראות תקנון זה. עם מסירת הנתונים ואישור  הנדרשים באתרנתונים ה את להזין .4.3

 לח למשתתף קישור ל"רשימת החלומותהתקנון כאמור, יש

 שונות .5

 -אחר ואין בכל מסמך  ,הפעילותתנאי  לא ומוחלט את כלהאמור בתקנון זה ממצה באופן מל .5.1

. בכל עליו תוקפו או לשנותו או להאפילכדי לגרוע מ -הפעילות אודות  שונים לרבות פרסומים

 מקרה של סתירה בין כל פרסום שהוא לבין האמור בתקנון זה, יגבר האמור בתקנון זה.

בקשר מי מטעמם ו/או ל למשתתפיםעורך המבצע לא יהא אחראי לכל פגיעה ו/או נזק שייגרמו  .5.2

 למשתתףהם צפויים ובין אם הם לא צפויים, ו בין במישרין ובין בעקיפין, בין אםהפעילות, עם 

ועורך הפעילות , הפעילותבקשר עם עורך הפעילות לא תהא כל טענה כלפי למי מטעמו  ו/או

מהפעילות ו/או משתתף כאילו לא רווה נחת  יישא בכל אחריות לטענות או טרוניותלא  ממילא

  .מהמוצרים

מהן ירכשו החנויות ל ע מוטלת המוצרים ם שלטיבלו םהאחריות הבלעדית בכל הנוגע לאספקת .5.3

  אלה. מוצריםבקשר עם כל אחריות שהיא ישא בילא  וו/או מי מטעמהפעילות עורך  .המוצרים

המשתתף מצהיר בזאת באופן בלתי חוזר, כי אין לו ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו,  .5.4

 כל טענה, תביעה או דרישה כלפי עורך הפעילות בכל הקשור במישרין או בעקיפין עם תקנון זה.  

לפי שיקול דעתו הבלעדי, ולא בפעילות אי למנוע ו/או להגביל את ההשתתפות רש הפעילותעורך  .5.5

 בקשר עם מניעה ו/או הגבלה כאמור. וא איזו טענה או זכות תביעה כנגדותעמוד למאן דה



תנאי לשנות את שומר לעצמו את הזכות לפעול על פי הוראות תקנון זה ו/או  הפעילותעורך  .5.6

 שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לפיהכל , (ראות תקנון זהאת הו)לרבות  מפעם לפעם הפעילות

 ללא צורך במתן או בפרסום הודעה כלשהי, בין מראש ובין בדיעבד.

תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. ההשתתפות בתחרות, בהתאם להוראות  .5.7

 תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים כאחד.

נו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית יה - הפעילותועל  -תקנון זה הדין החל על  .5.8

 מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו. הפעילותזה ו/או בקשר עם  תקנוןבקשר עם 


