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  ₪ 399 -קונים בחנויות קניון שער הצפון ב -2019 ראשה השנהקנה קבל "מבצע תקנון  
  "ומקבלים מתנה לחג

 
קנה קבל "מבצע עריכת  בזאת על המודיע( "עורכת המבצע") 515069532ת קניון שער הצפון ניהול בע"מ ח.פ רבח

המבצע יחל ביום , "1920 מתנה לחגומקבלים  ₪ 399 -חנויות קניון שער הצפון בקונים ב -2019 ראש השנה
 .00:15בשעה  201929.9. -ויסתיים ב  201920.9.

 
    המבצע כפוף לתקנון המבצע כמפורט להלן:

 
 הגדרות

 מפורשות אחרת: , אלא אם כן נאמרםלמונחים המפורטים להלן, תהא בתקנון זה המשמעות המופיעה בציד
 

העומדים בתנאי  שבקרית אתא "קניון שער הצפון" בהשתתפות לקוחותמכירות קידום מבצע   "המבצע"
 .תקנון זה

 

 כת"עור
 המבצע"

 

 קרית אתא.  30חיפה  מדרך 515069532קניון שער הצפון ניהול בע"מ ח.פ  
 

 או" הקניון"
קניון שער "

  "הצפון
 

  ., קריית אתא30חיפה  בדרךהמצוי " קניון שער הצפון"המכונה  בקניוןהמבצע יערך  

"תקופת 
 מבצע"ה

 .00:15בשעה  201929.9. -ויסתיים ב 201920.9.המבצע יחל ביום  
 

לא או לאחר מכן  31.9.2019יובהר כי קניה באחת מן החנויות המשתתפות במבצע, ביום 
  במבצע.תזכה בהשתתפות 

 
   את הזכות להאריך או לקצר את תקופת המבצע. הלעצמ תשומר עורכת המבצע

 
"ימי 

 המבצע"
 

  במהלך תקופת המבצע ובשעות פעילות הקניון בלבד בימים אלה. , במוצ"ש'ו -ימים א' 
 

או לאחר מכן לא  31.9.2019יובהר כי קניה באחת מן החנויות המשתתפות במבצע, ביום 
 במבצע.תזכה בהשתתפות 

 
 את הזכות להאריך או לקצר את ימי המבצע. הת לעצמשומר עורכת המבצע

 
"שעות 
פעילות 
 הקניון"

; מוצ"ש בין 9:00-15:00  בין השעות חגערב ו ; יום ו'10:00-22:00 בין השעות ה' -ם א'בימי 
  .בימי המבצע 20:00-23:00 השעות 

 
 

"החנויות 
המשתתפות 

 במבצע"

" נספח "א'המפורטות ברשימת החנויות המצ"ב כ קניון שער הצפוןבהחנויות המצויות  
  לתקנון זה.

 ןאינהמצויות בקניון "מפעל הפיס"  -"איקאה" ו פרסל",חנויות "שולהסרת ספק יובהר כי 
  במבצע. ותמשתתפ

למעט רכישה של כרטיסי  במבצערכישת טובין בחנות "עולם הממתקים" תאפשר השתתפות 
גירוד ו/או כרטיסי לוטו ו/או כרטיסי טוטו ו/או כרטיסי הגרלה אחרים הנמכרים בחנות זאת 

 . מבצעואשר רכישתם לא תזכה בהשתתפות ב
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"עמדת 

 המבצע"
ליד המעליות  בקניון התחתונהעמדה המאוישת על ידי נציג/י הקניון המצויה בקומה  

 השקופות או במיקום אחר בקניון אליו יופנו הלקוחות.
 

במועדים ת המבצע בתקופת המבצע בעמד המטעם עורכת המבצע אשר ישה /תדיילה//נציג  "הנציג"
 המפורטים להלן:

 10:15 -22:15השעות ה' בין -ימים א' .1

 09:15 – 15:15בין השעות וערב חג שישי יום  .2

 20:15 – 23:15מוצאי שבת  בין השעות  .3

  

 " "חשבונית
 
 

פרטים מלאים של מוציא  שהופק על ידי אחת החנויות המשתתפות במבצע ובו מקור מסמך 
מורשה  כתובת העסק, מספר עוסקאשר בהם יופיעו לכל הפחות הפרטים הבאים:  החשבונית

 במע"מ, תאריך ביצוע העסקה, סכום העסקה בש"ח, כולל מע"מ.  

לא יהווה חשבונית לצורך תקנון  חישובהמעיד על ביצוע  מכונת חישובלמען הסר ספק, סרט 
 זה וזאת אף אם על פי דין ניתן לראותו כחשבונית מס.

   יובהר כי לא יתקבלו העתקי קבלות או חשבוניות.

 
"ספק 

 " המתנה
  515069532שער הצפון ח.פ.  יון שערקנ 

 להלן מגוון המתנות והמלאי: 

 "יח' 500 -ס"מ  140/70ס"מ, גוף  50/30מארז מגבות: ידיים  -"כיתן 

 "יח' 250 -ס"מ  45/45כרית נוי  -"ג'ינג'ר 

 "יח' 400 - קעריות הגשה 3סט של  -"משו משו 

 "יח' 300 –ליטר  1.5קומקום לתה וחליטות  – "ג'נטלמן 

 נה חלופית בהתאם להחלטת הנהלת הקניוןמת 
 

"משתתף 
 "במבצע

 אשר עמד בכל אחד מן התנאים שלהלן באופן מצטבר: קניון שער הצפוןלקוח  
 
החנויות המצויות המשתתפות מהמבצע טובין באחת  תקופתמהלך בביום מסוים רכש  .א

ישה ברכומעלה )שקלים חדשים(  תשעים ותשעה שלוש מאות) ₪ 399 של סךבבמבצע, 
 (.באותו יוםאו במספר רכישות  אחת

 
 /יותחשבוניתוהציג מסר פרטים מלאים באמצעות הנציג הגיע לעמדת המבצע ו .ב

תשעים ותשעה  שלוש מאות) ₪ 399 -על סכום קנייה בסך שאינו פחות מ  /ותהמעידה
  ריך של היום בו הגיע לעמדת המבצע.את התא /ותהנושאת (םשקלים חדשי

 
 .הקניוןקודם ליום הפניה לנציג/ת מתאריך ה /יותחשבונית /נהתתקבללא  יובהר כי .ג

 
 אחראו ל 31.9.2019-ה  החגבמוצאי יובהר כי לקוח אשר ירכוש בחנויות הקניון  .ד

 .לא יוכל לקבל שובר מתנהמכן, 
 
 . בלבד לבית אב באותו יום אחתבקבלת מתנה  /ותמזכה המקור /יותחשבונית .ה
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וכי קניה ביום זה או לאחריו  31.9.2019 -מיום ה ת/יוחשבונית /נהתתקבליובהר כי לא  .ו

  בהשתתפות במבצע.אינה מזכה או לאחריו 
 

וכי קניה ביום זה או  לפניואו  19.9.2019 -מיום ה תתקבל/נה חשבונית/יותיובהר כי לא  .ז
  בהשתתפות במבצע.אינה מזכה  לפניו
 

לבחירת מתנה ר המקור ומילוי הפרטים יקבל הלקוח שוב /יותחשבוניתלאחר החתמת  .ח
או מתנות חלופיות שתקבענה על ידי הנהלת  אחת מתוך מגוון המתנות הנותרו במלאי.

 הקניון.
 

המוקדם  ,29.9.2019 -ה גמר המלאי או עד שובר המתנה יהיה בתוקף וניתן למימוש עד .ט
   לאחר מועד זה יפוג תוקפו.מבניהם, 

 

 פרשנות .1

ן הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בי .1.1
 בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בנקבה או ברבים. .1.2

 כותרות הסעיפים ניתנו לשם הנוחות בלבד ולא יינתן להן כל משקל בפרשנות תקנון זה. .1.3

 כללי .2

המוחלט והבלעדי להפסיק את המבצע ו/או חלק  העל פי שיקול דעת תרשאי התהיהמבצע  תכעור .2.1
לרבות המועדים בכל עת בהודעה ו/או לערוך בו כל שינוי  מתנותממנו ו/או להאריכו ו/או להוסיף 

  ב.בכת

חיפה  דרךקניון שער הצפון ניהול בע"מ,  ,מבצעת הועורכניתן יהיה לעיין בתקנון המבצע במשרדי  .2.2
קניון שער הצפון של הרשמי האתר  בעמודכן ואתא, בשעות סבירות ובתיאום מראש.  קרית 30

   .http://shaar-hatsafon.co.il: בכתובת

 הגבלת השתתפות .3

לרבות מנהליה ושותפיה  הםמשפחותי ובני המבצע תכעוראסורה על עובדי  במבצעההשתתפות  .3.1
  י משפחותיהם.ים לעורכת המבצע ובנעוזר, בני משפחותיהםו

  משמעו בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות."בן משפחה" לצרכי תקנון זה 

 

 תנאי המבצע .4

 399 של לפחותבסכום  בחנויות שונותבמצטבר או במספר קניות  בקניה אחת לקוח אשר ירכוש .4.1
בקניון מן החנויות המצויות  או יותר באחת (תשעים ותשעה שקלים חדשים שלוש מאות) ₪

 .אחת מתנהל, יהיה זכאי וזאת במהלך תקופת המבצע ע ההגרלהצבוהמשתתפות במ צפוןשער ה

 רק באותו היום בו רכש את הטובין. זכותו של לקוח להשתתף במבצע תעמוד לו .4.2
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 תחתונהשבקומה ה ,המתנהעל ידי נציג/ת הקניון בעמדת חלוקת כרטיסי  פרטי הלקוח ימולאו .4.3
בכפוף לרכישת טובין כאמור לעיל.   בצע, בשעות פעילותבכל יום מימי המ בקניון סמוך למעליות

 בגין הרכישה בלבד.  /יותבעת מתן החשבונית וימולאוכאמור,  ₪ 399 של לפחותבסכום 

  . ₪ 399של תתאפשר צבירת חשבוניות בסכומים נמוכים עד לסך  .4.4

ג עננה, וזאת אף אם תוצלא תיהרכישה  יום שיתבצעו לאחר פרטיםהפניות לקבלת כרטיס  .4.5
 .מס בגין רכישת טובין שבוצעה בתקופת המבצע /יותחשבונית

כל בית תקנה לובכפוף לתקנון זה,  בקניה אחת או בקניה מצטברת ₪ 399כל רכישה בסכום של  .4.6
 399מעל סכום של  סכום החשבוניות הינוגם עם  הטובין.ום רכישת בלבד באותו י אחתמתנה  אב
יימסר שובר  ₪ 999רכישה בסכום של בגין וגמא: , יקבל הלקוח שובר למתנה אחת בלבד. לד₪

 ת בלבד.למתנה אח

 .שער הצפון בלבד בקניון המבצע יתקיים .4.7

 

 המתנה .5

 :מתנות הקיימות ושנותרו במלאי ארבעמתנה אחת לבחירה מבין  .1.1

 "יח' 500 -ס"מ  140/70ס"מ, גוף  50/30מארז מגבות: ידיים  -"כיתן 

 "יח' 250 -"מ ס 45/45כרית נוי  -"ג'ינג'ר 

 "יח' 400 -קעריות הגשה  3סט של  -"משו משו 

 "יח' 300 –ליטר  1.5קומקום לתה וחליטות  – "ג'נטלמן 

 מתנה חלופית בהתאם להחלטת הנהלת הקניון 

באחת מבין החנויות הנ"ל )"כיתן". "ג'ינג'ר"  הלקוח יהיה זכאי לקבל את המתנה לאחר שימסור .1.2
 .יבל בעמדת המבצעאת שובר המתנה שק "(משו משואו "

 , המוקדם מבניהם.29.9.2019 -עד ה עד גמר המלאי אויהיה ניתן לממש  המתנהאת שובר  .1.3

 לכל בית אב / לקוח תוענק מתנה אחת לאותו יום בתקופת המבצע. .1.4

למעט מקור בלבד מאותו יום קניה,  /יותחשבוניתתתבצע מול הצגת  המתנה קבלת שובר .1.5
יום קודם ליום הפניה לנציג/ת הקניון ובה מצוינת שעת חשבונית/יות הנושאת/ות תאריך של 

 שעת סגירת עמדת המבצע(.לקראת ) 21:30קנייה המאוחרת מהשעה 

או ליד המעליות השקופות,  תחתונהומה הבעמדת הדיילות בקתתקיים רק  המתנהחלוקת שוברי  .1.6
 פון"(על ידי עורכת המבצע )"קניון שער הצ במיקום אחר בקניון אליו יופנו הלקוחות

 המבצע להוסיף שוברים. תחליט עורכת. אלא אם מוגבלת במלאיכמות שוברי המתנה  .1.7

 .יינתן זיכוי מול סכום המתנה בחנות או אפשרות להחלפה של המתנהלא  .1.8
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  :בקרות אחד מהמקרים הבאים שובר המתנההזכות לעכב/לבטל מסירת את  הלעצמ תהמבצע שומר כתעור .6

  חשבונית קניהחשש לאי תקינות;  

 המתנההפרטים של מקבל את מלוא  סירוב למסור;  

 בתנאי מתנאי התקנון; אי עמידה  

 תעודה מזהה סירוב להציג; 

 זכאותו של כל זוכה תהא כפופה להוראות כל דין. .1

, ככל המתנה בגין קבלת או אגרה ו/או כל תשלום אחר שיוטליובהר בזאת כי האחריות לתשלום מס ו/  .2
 ל הזוכה בלבד ועל חשבונו בלבד. שיוטל, תהא ע

 להעברה ו/או המחאה.נת ובלתי נית תאישי מתנה ההינ המתנה .3

תן כל זיכוי כספי לא ינו המתנהמובהר בזאת למען הסר כל ספק כי לא תתאפשר המרה ו/או החלפה של  .4
 .ו/או החזר כספי

שלא לאפשר את מימוש  תיוה רשאנהיתהמבצע  תוכבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עור .5
 במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא. הןעל ידי מי שהגיע אלי המתנות

  

 הגבלת אחריות .7

באחריות בגין  ויישאהמבצע והחנויות המשתתפות לא  כתהינה על הזוכה בלבד. עור המתנההאחריות על מימוש 
  ישרין בזוכה.בגין סיבות התלויות, בעקיפין או במ המתנהאי מימוש 
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 נספח א'
 

  המשתתפות במבצעקניון שער הצפון חנויות 

 

 

 אדידס .1

 אופיס דיפו .2

 אופטיקה הלפרין .3

 אופטיקה כוהנס .4

 אושי אושי .5

 אייס קיוב .6

 איל מקיאז' .7

 אינטימה .8

 אלברטו .9

 אלדו .10

 אמריקן איגל  .11

 אסנס .12

 אפריל .13

 ארנקי אולגה .14

 באג .15

 בבילון .16

 בוניטה דה מאס .17

 ביג טויס .18

 ג'ינג'ר .19

 'נטלמןג .20

 גו מובייל .21

 גולברי .22

 גולף אופנה .23

 גולף קידס .24

 גליתה .25

 גראס .26

 Tדוכן פרחי משי  .27

 TNXדוכן שכולו טוב  .28

 דיסקרט .29

 הודיס .30

 הוט .31

 זיפ .32

 זיפר  .33

 טוונטי פון סבן .34

 טופ טן .35

 יאנגה .36

 כיתן .37

 לה בל .38

 לה גופרה .39

 ליידי קומפורט .40

 ללין .41

 מאפה נאמן .42

 מגה ספורט .43

 מאניה ג'ינס .44

 מגנוליה .45

 מוצצים .46

 מנגו .47

 סדמקדונל .48

 משו משו .49

 פרת מילאנז'מת .50

 נויז .51

 ניו באלאנס .52

 נמרוד וקלארקס .53

 סאקרה .54

 סופר פארם .55

 סטודיו פאשה .56

 סטיב מאדן .57

 סינטה בר .58

 סליו .59

 סקופ .60

 עולם הממתקים )למעט הטוטו( .61

 פוט לוקר .62

 ביגוד פוקס .63

 פוקס הום .64

 פוקסיה .65

 פטיש .66
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