תקנון פעילות משקאות חורף – 2016-2015
"דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ ו/או דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ )להלן" :דלק" או
"מנטה" או "עורכת המבצע"( עורכת בזה מבצע לקידום מכירות בקרב לקוחות חנויות הנוחות של רשת "מנטה" הפועלות בתחנות
התדלוק של "דלק" )להלן בהתאמה" :החנויות" ו"-התחנות"( המשתתפות במבצע )להלן" :המנטות המשתתפות"( אשר במסגרתו,
ברכישת חמישה ) (5משקאות חמים ו/או משקאות חורף )להלן" :ערכי הצבירה" ו"-משקאות הצבירה" ,בהתאמה( יקבל הרוכש משקה
חורף /משקה חם שישי ,חינם )להלן" :המתנה"( ,בכפוף לתקנון זה )להלן" :המבצע"(.
"משקאות חמים" במבצע זה :כוס קפה בהכנה במקום בכל גודל ,מסוג אספרסו קצר/ארוך/כפול ,קפוצ'ינו )הפוך( ,תה ,שוקו ,קפה שחור.
"משקאות חורף" במבצע זה :משקה מסוג "סחלב ג'ו"" ,סיידר ג'ו"" ,קפוצ'ינו קוקיס"" ,שוקו קוקיס"" ,שוקו ספיישל"" ,קפוצ'ינו
ספיישל"" ,שוקו קראנץ'"" ,קפוצ'ינו קראנץ'".
מובהר כי טעמי וסוגי המשקאות המפורטים לעיל עשויים להשתנות בין חנות לחנות ,בהתאם למגוון בכל חנות ולמלאי הקיים בכל רגע
נתון ועורכת המבצע אינה מתחייבת למלאי קיים מכל טעם וסוג בכל המנטות המשתתפות.
להלן יובאו הפרטים וההוראות בדבר הדרך והאופן אשר בהם יתקיים המבצע ופרסומו :
.1

ניתן יהיה לקבל מידע בסיסי אודות המבצע מהמוכרנים במנטות המשתתפות במבצע.

.2

המבצע וערכי הצבירה אינם תקפים ברכישת משקאות חמים ו/או משקאות חורף אשר נרכשו במסגרת ערכות שוטרים,
מבצעי חיילים ,מבצעי מועדונים ומבצעי קידום מכירות מקומיים.

.3

המבצע כהגדרתו ייערך החל מיום  1.11.2015וכלה ביום  29.2.2016או עד גמר המלאי ,המוקדם מבינם )להלן" :תקופת המבצע"(.
על אף האמור תהיה דלק רשאית לסיים את המבצע מוקדם או מאוחר יותר מתום תקופת המבצע .הזכות לקבלת המתנה תחול
במהלך תקופת המבצע ועד תום  14ימים מתום תקופת המבצע ) (14.3.2016ככל שתהיה ותתאפשר קבלתה בכל אחת מהחנויות
המשתתפות במבצע .בכפוף למלאי בחנות

.4

לקוח שירכוש משקאות צבירה במנטות המשתתפות במבצע בכמויות השוות לערכי הצבירה ,יהיה זכאי לקבל את המתנה ,כנגד
הצגת מסרון שקיבל מדלק או מי מטעמה עם מספר קופון )להלן" :הקופון"( למוכרן החנות )להלן" :המוכרן"( המעידה על רכישת
משקאות הצבירה ועל עמידה בערכי הצבירה המזכים בקבלת המתנה .קבלת המתנה לא תהיה מותנית בתשלום או בקניית מוצרים
כלשהם נוספים של דלק ו/או של כל גורם אחר ,מעבר למפורט לעיל והצגת מסרון עם מספר הקופון.

.5

ההשתתפות במבצע תהיה כנגד הסכמת הלקוח למסירת פרטי ההתקשרות עמו ,למוכרן .הפרטים שיידרש הלקוח למסור הנם :שם
מלא ומספר סלולארי .פרטים אלו יידרשו ברכישת משקה הצבירה הראשון ,ככל שהלקוח מעוניין להשתתף במבצע.

.6

עם מסירת הפרטים ,יקבל הלקוח הודעת  SMSבה יתבקש הלקוח לתת הסכמתו להצטרף למבצע ולקבל הודעות  SMSבמסגרת וכן
לתת הסכמתו לקבל דברי פרסומת נוספים ,שאינם במסגרת המבצע האמור .להסרת ספק מובהר כי ההשתתפות במבצע תתאפשר
אך ורק לאחר אישור הודעת ה SMSהראשונה כאמור .לא אישר הלקוח – לא ייצברו לזכותו ערכי צבירה וללקוח לא תהיה כל טענה
כלפי עורכת המבצע בעניין זה.

.7

מובהר כי הלקוח רשאי בכל עת להודיע לעורכת המבצע על רצונו להפסיק לקבל דברי פרסומת .מובהר ,כי במקרה שיבקש הלקוח
להפסיק לקבל הודעות פרסומות SMS/במהלך תקופת המבצע ,יבוטלו ערכי הצבירה שצבר עד לאותו מועד והלקוח לא יהיה רשאי
לעשות בם שימוש במסגרת המבצע האמור.

.8

מובהר כי פרטי הלקוח יישמרו כדין במאגר המידע הרשום של עורכת המבצע.

.9

הלקוח אחראי לדווח לעורכת המבצע על שינויים שיחולו בפרטיו האישיים ,על-מנת לאפשר קשר רציף ותקין עמו .עורכת המבצע
ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לאי-קבלת דיוור ו/או כל מסרון או מידע אחר אשר נסיבותיו הן אי-עדכון פרטיו האישיים של
הלקוח.

.10

מובהר כי בכל מקרה לא תתאפשר החלפה של המתנה שחולקה במסגרת המבצע במתנה אחרת ולא תתאפשר החזרת המתנה וקבלת
זיכוי בגינה.

.11

עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לקצר או להאריך את תקופת המבצע או לשנות את חנויות המנטות המשתתפות במבצע,
להוסיף עליהן או לגרוע מהן לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל מועד שתמצא לנכון .במקרה של חנות אשר תיגרע מהמבצע ,תהיינה
הודעות ה SMSו/או הקופון אשר נתקבלו באותה חנות ניתנות להעברה ,לצבירה ולמימוש בחנות אחרת מאלה המשתתפות במבצע.

.12

אין הגבלה על מספר המתנות אותן יכול כל אדם לקבל במסגרת מבצע זה ,ובלבד שעמד בתנאי תקנון זה.

.13

עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת המתנה במקרה של חשש לאי תקינות ו/או זיוף של חשבונית
העסקה ו/או של הודעות  SMSו/או של הקופון ו/או מרמה לגבי זכאותו של המשתתף לקבל את המתנה.

.14

עורכת המבצע לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם למשתתף ו/או לצד שלישי כלשהו מכל סיבה שהיא בגין ההשתתפות במבצע.

.15

להסרת ספק מובהר כי עורכת המבצע רשאית להעביר מידע אודות לקוחותיה בהתאם להוראות של כל גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך.

.16

מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל הקשור למבצע זה יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך בתל-אביב.

.17

פרסומים לגבי מבצע זה שיבוצעו בכרזות ו/או עלונים שיפורסמו בתחנות ו/או במנטות המשתתפות או באיזו מהם ייחשבו כאילו
הובאו לידיעת כלל הלקוחות הפוקדים את התחנות והחנויות שבהן בוצעו הפרסומים החל ממועד פרסומם.

.18

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע ,תגברנה הוראות תקנון
זה לכל דבר ועניין.

.19

בכל מקום בו משתמשים בלשון זכר בתקנון זה ,הכוונה גם לנקבה במשמעות ,והנ"ל לשם הנוחות בלבד.

.20

תקנון זה יעמוד לעיון הציבור באתר האינטרנט של עורכת המבצע וכן בחנויות המשתתפות במבצע.

