
 

 

 

  תקנון המבצע – חופשה – ניהול מול 7 באר שבע בע"מ

 

 עורכת המבצע הינה חברת ניהול מול 7 באר שבע בע"מ  (להלן: "החברה").

  השתתפות במבצע (כהגדרתו להלן) כפופה לתנאי תקנון זה.1.

 הגדרות למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:2.

 "החברה"– ניהול מול 7 באר שבע בע"מ.

לצפון "משפחתית" בחופשה אחד משתתף יזכה במסגרתה אחת בהגרלה השתתפות –             "ההטבה"

בתאריכים הינה לחופשה היציאה בלבד. 2-12 בגילאים ילדים ושני מבוגרים זוג עבור              איטליה,

בכפוף ישראייר, חברת באמצעות מראש בהזמנה בלבד 2018 יולי עד יוני חודשים במהלך               נבחרים

לנמל גוריון בן התעופה מנמל ושוב הלוך טיסות כוללת: החופשה נבחרים. ומלונות טיסות               לזמינות

כולל (GROUP D) דומה או גולף מסוג ימים לשבעה שכור רכב איטליה, בצפון בורונה                התעופה

ילדים 2 + לזוג בחדר לילות 7 אירוח ישראייר), אצל שנמצאים הפוליסה לתנאי (בהתאם רכב                 ביטוח

בוקר ארוחת כולל גארדה, אגם באזור או ורונה באזור ימוקם אשר כוכבים, 4 אירוח ברמת                 במלון

 (להלן: "החופשה לאיטליה").

בחו"ל, או בארץ אחת לחופשה לצאת ובמקומה לאיטליה החופשה על לוותר רשאי יהא בהגרלה                הזוכה

מע"מ (כולל ₪ 15,000 של סך על יעלה לא הכולל שמחירה 6H בקוד בטיסות ישראייר מיעדי                  לאחד

במועד התקף ישראייר למחירון בהתאם באילת) למעט בלבד, בארץ מלונות להזמנת תקף המע"מ –              

יעשה החלופית החופשה מימוש החלופית"). "החופשה (להלן: ישראייר של ההזמנות במרכז             ההזמנה

הנכללים נבחרים ומלונות טיסות לזמינות בכפוף ישראייר, והתיירות התעופה חברת עם מראש              בהזמנה

ממנה) וחזרה החלופית לחופשה יציאה כולל המימוש (כאשר לממשה יהיה וניתן החלופית,              בחופשה

 עד לתאריך 1.4.2019. זוכה לא יהיה רשאי לפצל את חופשתו המשפחתית או החליפית.

החופשה עלות מלוא את יממש לא אם כלשהו החזר ו/או לתשלום זכאי יהא לא הזוכה כי                  מובהר,

 החלופית ו/או לא יממש את הזכייה.

 

 



 

ובמועדים בתנאים לעמידה בכפוף בהגרלה, להשתתף יהיה ניתן בה התקופה – המבצע"              "תקופת

 הקבועים בתקנון זה.

דורון עוה"ד במשרד לכך) סמוך מועד בכל (או 15.4.2018 ביום תיערך אשר הגרלה –                "ההגרלה"

 אריאל.

 פרשנות

 האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים ולגברים כאחד.3.1

בו.3.2 ההשתתפות תנאי ואת המבצע יתנהל פיהם על הכללים את להסדיר נועד זה               תקנון

אחרים לפרסומים זה תקנון הוראות בין כלשהיא התאמה אי ו/או סתירה של מקרה               בכל

תגברנה המשודרת, ו/או האלקטרונית הכתובה, בעיתונות לרבות המבצע בדבר           כלשהם

 הוראות תקנון זה.

 תקופת המבצע4

 המבצע נערך בקניון מול 7 באר שבע – החל מיום 20.3.2018 ועד ליום 30.3.2018 .4.1

תקנון4.2 לשנות וכן עת בכל המבצע משך את להאריך ו/או להפסיק רשאית תהיה               החברה

כלפי תביעה ו/או טענה כל מהמשתתפים למי תהיה ולא הבלעדי, דעתה שיקול פי על                זה

 החברה.

  השתתפות במבצע5

באר5.1 7 מול קניון בחנויות המבצע תקופת במהלך רכש אשר שנים, 18 לו שמלאו                אדם

סטוק מקס בחנות רכישות למעט יום, באותו ₪ 399 של סך על העולה כולל בסכום                 שבע

בכפוף בהגרלה, להשתתף זכאי יהיה במבצע, נכללות אינן אשר לוי" "רמי מרקט              ובסופר

החשבוניות ו/או החשבונית את תכלול אשר מעטפה ההגרלות לתיבת שישלשל            לכך

המצוי השתתפות טופס בצירוף המבצע בתקופת הרכישות ביצוע על המעידות            המקוריות

נייח ו/או נייד טלפון מספר מלא, שם לרבות פרטיו, את הכולל ההגרלות לתיבת               בסמוך

במועד שתוצג חשבונית "המשתתף"). (להלן: 30.3.2018 ליום עד מלאה, כתובת            וכן

כאמור במעטפה תוצג שלא חשבונית בהגרלה. להשתתף זכאית תהא לא יותר             מאוחר

 ו/או שלא יצורף אליה טופס השתתפות מלא לא תיכלל בהגרלה.

 

 



 

ו/או5.2 יועצים ,7 מול שבקניון והעסקים החניות בעלי בהגרלה להשתתף רשאים יהיו              לא

שותפיהם, מנהליהם, וכן ההגרלה, על המפקח ההגרלה, בעריכת שסייעו           פרסומאים

 עובדיהם ובני משפחותיהם של הנ"ל ושל החברה.

מפרה5.3 והיא במידה המבצע במסגרת שתוגש זכיה כל לפסול הזכות את לעצמה שומרת               החברה

 את כללי התקנון, או אם הוגשה תוך ביצוע מעשה מרמה או בחוסר תום לב.

הקניה5.4 חשבוניות את והגיש במידה ורק אך בו ישתתף במבצע להשתתף             הזכאי

שנרכשו חנות מאותה נפרדות חשבוניות מספר או חשבונית פיצול תותר לא             המקוריות.

בגין השתתפות תותר לא שונים. בימים שנרכשו חשבוניות חיבור יותר לא יום.              באותו

של חשבוניות בגין השתתפות תותר לא המבצע. בתקופת אינו רכישתן שמועד             חשבוניות

ו/או חשבונית של השתתפות תותר לא לוי". "רמי מרקט סופר ו/או סטוק מקס               חנות

ממספר חשבוניות מספר לצרף ניתן .₪ 399 של מסך נמוך שסכומן חשבוניות              מקבץ

 חנויות בתנאי שכולם נרכשו באותו יום.

באמצעות5.5 המשתתף מחויב ההגרלות לתיבת חשבוניות מקבץ משתתף ישלשל           אם

של להיפרדות אחראית אינה החברה יתפזרו. ולא יפרדו שלא באופן בלבד סגורה              מעטפה

החשבוניות סכום החשבוניות התפזרות שעקב משתתף טענת תישמע ולא           חשבוניות,

 הכולל שעלה בהגרלה נמוך מ-399 ₪.

 ההטבה6

בחופשה6.1 לזכיה בהגרלה להשתתף הזכות את למשתתף תעניק במבצע           ההשתתפות

 לאיטליה אשר ניתן להמירה בחופשה חלופית (כהגדרתן לעיל).

פרטיהם6.2 בצירוף החשבוניות ו/או החשבונית את ישלשלו במבצע להשתתף           הזכאים

של הקניון הנהלת ידי על שתפורסם בחנות תוצבנה אשר ההגרלה בתיבות             האישיים

 מתחם מול 7 או בכל מיקום אחר שיקבע על ידי החברה.

מזהה6.3 מסמך ו/או זהות תעודת יציג שהזוכה בכך מותנה יהיה הזוכה ידי על הפרס                מימוש

זה תקנון הוראות לו ידועות כי והמעיד החברה על המקובל אישור על יחתום וכן                אחר

 וכי קיבל את שובר הזכאות לפרס.

מסכים6.4 והזוכה ישראייר, לחברת הזוכה פרטי את תעביר החברה ההגרלה ביצוע             לאחר

  בזאת להעברת הפרטים (שם מלא ותעודת זהות).

 

 



 

מול6.5 אל הזוכה המשתתף ידי על במישרין יעשה הזכייה מימוש הליך כל ספק, הסר                למען

 חברת ישראייר, ללא כל אחריות של החברה להליך וללא מעורבותה.

אחראית6.6 ואינה ישראייר חברת לבין הזוכה המשתתף בין להתקשרות צד אינה             החברה

המלון ו/או הרכב ו/או הטיסה לטיב ו/או דרך בכל ישראייר חברת מול אל הזכיה                למימוש

 ו/או כל שירות אחר שיינתן בקשר עם ההטבה.

את6.7 למכור ו/או להעביר ו/או אחר באמצעות הזכיה את לממש רשאי יהא לא               הזוכה

 הזכאות לפרס לאחר ו/או לצדדים שלישיים.

במזומן6.8 ו/או אחרת בהטבה הזכיה את ו/או ההטבה את להמיר ו/או להחליף יהיה ניתן                לא

 ו/או בכל אופן אחר ו/או לקבל זיכוי מהחברה.

שביעות6.9 אי ו/או כיס חסרון ו/או נזק כל בגין אחראים יהיו לא מטעמה מי ו/או                 החברה

ו/או בה בהשתתפות הקשור עניין וכל ההטבה ו/או ההגרלה בגין אחרת טענה וכל               רצון

המלון בתי ו/או הטיסות מועדי ו/או הטיסות ו/או הקרקע שירותי ו/או הזכיה              במימוש

המבצע עם בקשר המשתתף רצון שביעות אי ו/או הרכב כלי ו/או המלון שירותי               ו/או

אי ו/או הזכייה מימוש בעניין עובדיה ו/או ישראייר חברת טיפול ו/או הזכיה              ו/או

במועדי עיכוב ו/או הקדמת האמור, מכלליות לגרוע ומבלי לרבות וכדומה,            מימושה

סוג ו/או במלון החדר לקבלת אפשרות אי ו/או בטיסה המיקום ו/או ביטולן ו/או               טיסות

מי ו/או החברה כלפי שהוא עניין בכל טענה כל לו תהא לא כי מתחייב המשתתף                 הרכב.

 מטעמה בקשר עם ההטבה ו/או ההגרלה ו/או מימוש הזכיה.

מימוש6.10 ו/או ההגרלה ו/או ההטבה עם בקשר שהוא סוג מכל טענה כל על מוותר                הזוכה

למימוש שהוקצו המועדים לעיל, האמור מכלליות לגרוע ומבלי ומבלי לרבות            הזכיה,

בבית שינתנו האוכל ו/או השירותים ו/או המלון בית חדר ו/או המלון בית סוג               הזכיה,

תקינותו ו/או בחופשה הרכב סוג טיסות, ביטול ו/או בטיסות עיכובים ו/או טיסות              המלון,

  וכיוב'.

בלבד6.11 להמחשה הינן המדיה סוגי בכל יפורסמו ו/או שפורסמו התמונות כל כי              מובהר,

 ואינן מחייבות את החברה.

משפחתו6.12 ו/או הזוכה תמונת ואת הזוכה שם את לפרסם רשאיות יהיו וישראייר              החברה

 ולזוכה לא תהיה כל התנגדות ו/או דרישה בעניין זה.

 

 



 

ולהציע6.13 ההטבה את ולשנות לגרוע להוסיף, הזכות את לעצמה שומרת            החברה

 הטבה חלופית לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל מועד שיראה לה לנכון.

  כללי7

 ניתן לקבל עותק מתקנון זה במשרדי חברת הניהול של קניון מול 7.1.7

משום7.2 יש בהטבה ההשתתפות בעצם וכי זה תקנון קרא כי ומצהיר מאשר              המשתתף

וכן תנאיו כל ואת בו האמור את מקבל הינו וכי זה, תקנון תנאי לכל המשתתף                 הסכמת

בעקיפין, או במישרין הקשורה, תביעה או דרישה טענה, מכל החברה את פוטר              הוא

 בנוגע לתנאי התקנון.

המבצע,7.3 את לבטל ו/או להפסיק זה, לעניין סבירה לה שתראה סיבה מכל רשאית               החברה

בהודעה המבצע, תקופת במהלך עת בכל ההטבה, בסוג שינוי לרבות שינוי, כל בו               לערוך

באמצעי ו/או 7 מול בקניון פרסום באמצעות ו/או החברה של האינטרנט באתר              מראש

טענה כל תהא לא למשתתפים החברה. של הבלעדי דעתה שיקול לפי אחרים,              תקשורת

 בקשר להפסקת המבצע ו/או לשינוי המבצע כאמור.

לא7.4 בגינם איחור ו/או תקלה ו/או טעות לכל שהיא צורה בכל אחראית תהיה לא                החברה

 מימש משתתף את זכאותו לקבלת ההטבה ו/או איחר לממשה.

הכרוך7.5 וכל זה תקנון ו/או ההטבה לעניין והייחודית הבלעדית השיפוטית            הסמכות

החל הדין פי על שידון יפו, אביב תל בעיר המוסמך המשפט לבית מוקנית בהם                והקשור

 במדינת ישראל בלבד.

המבצע.7.6 לקיום הדרושים ההסדרים כלל את וכוללות ממצות הינן זה תקנון             הוראות

ולשנות לגרוע להוסיף, סמכות קנויה לחברה זה, תקנון בפירוש קושי או חסר של               במקרה

 את תנאי התקנון לצורכי הבהרה במידת הנדרש.

 

 

 


