תקנון מבצע " ₪ 100לכל לקוח במוצאי שבת"  -קניון שער הצפון
חברת קניון שער הצפון ניהול בע"מ ח.פ ") 515069532עורכת המבצע"( מודיעה בזאת על עריכת מבצע "₪ 100
לכל לקוח במוצאי שבת" ,המבצע יתקיים בתאריכים  26/9/2020 ,12/9/2020 ,5/9/2020בין השעות – 23:00
20:30
המבצע כפוף לתקנון המבצע כמפורט להלן:
הגדרות
למונחים המפורטים להלן ,תהא בתקנון זה המשמעות המופיעה בצידם ,אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת:
"המבצע"

מבצע קידום מכירות בהשתתפות לקוחות "קניון שער הצפון" שבקרית אתא העומדים בתנאי
תקנון זה.

"עורכת
המבצע"

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

"הקניון" או
"קניון שער
הצפון"

המבצע יערך בקניון המכונה "קניון שער הצפון" המצוי בדרך חיפה  ,30קריית אתא.

"תקופת
המבצע"

המבצע יתקיים בתאריכים  26/9/2020 ,12/9/2020 ,5/9/2020בין השעות .20:30 – 23:00
עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות להאריך או לקצר את תקופת המבצע.

"ימי
המבצע"

מוצאי שבת בתאריכים  26/9/2020 ,12/9/2020 ,5/9/2020במהלך תקופת המבצע ובשעות
פעילות הקניון בלבד בימים אלה.
עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות להאריך או לקצר את ימי המבצע.

"שעות
פעילות
הקניון"

בתאריכים  26/9/2020 ,12/9/2020 ,5/9/2020בין השעות  20:30 – 23:00בימי המבצע.

"החנויות
המשתתפות
במבצע"

החנויות המצויות בקניון שער הצפון המפורטות ברשימת החנויות המצ"ב כנספח "א'"
לתקנון זה.

"עמדת
המבצע"

עמדה המאוישת על ידי נציג/י הקניון המצויה בקומה העליונה של הקניון .או במיקום אחר
בקניון אליו יופנו הלקוחות.

"הנציג"

נציג/ה/דייל/ת מטעם עורכת המבצע אשר ישהה בתקופת המבצע בעמדת המבצע במועדים
המפורטים להלן:
בתאריכים  26/9/2020 ,12/9/2020 ,5/9/2020בין השעות  20:30 – 23:00בימי המבצע.
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"ספק
המתנה"

קניון שער שער הצפון ח.פ .515069532 .להלן המתנה ,שובר מתנה והמלאי:
• שובר מתנה ע"ס  ₪ 100למימוש בחנויות המשתתפות במבצע ,על פי תנאי החנויות
המפורטים–  500שוברים מתנה בכל יום מימי המבצע26/9/2020 ,12/9/2020 ,5/9/2020 :
ע"ס .₪ 100
• מתנה חלופית בהתאם להחלטת הנהלת הקניון

"משתתף
במבצע"

לקוח קניון שער הצפון אשר עמד בכל אחד מן התנאים שלהלן באופן מצטבר:
א .הגיע לעמדת הדיילות בקניון שער הצפון ומסר פרטים מלאים באמצעות הנציג והציג
מסך מקור של תעודת זהות ו/או רישיון נהיגה .הכולל תמונה ובו ניתן לזהות אותו .יובהר
כי ,לא יימסר שובר בעבור לקוח שאינו נוכח בעמדה.
ב.

יובהר כי ,לכל לקוח העומד בתנאי המבצע זכאות לשובר מתנה אחד בלבד במהלך כל
אחד מימי המבצע ,בתאריכים.26/9/2020 ,12/9/2020 ,5/9/2020 :

ג.

לאחר מילוי הפרטים באופן מלא ,אישור השתתפות במבצע והצטרפות למועדון
הלקוחות ,יקבל הלקוח שובר מתנה ע"ש  ₪ 100למימוש בחנויות  /במסעדות המשתתפות
במבצע .או מתנות חלופיות שתקבענה על ידי הנהלת הקניון.

ד.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,אי עמידה מצדו של משתתף באחד מהתנאים בתקנון
זה עלולה לעכב ו/או לבטל את מסירת שובר המתנה לאותו משתתף מבלי שעורכת
המבצע יידרש לנמק את סיבת העיכוב ו/או הביטול.

ה .שובר המתנה ע"ס  ₪ 100יהיה תקף למימוש בחנויות המשתתפות במבצע בקניון שער
הצפון בלבד .המימוש יתאפשר בקנייה מעל  ₪ 299באחת החנויות המשתתפות במבצע.
או בקנייה מעל  ₪ 200באחת המסעדות המשתתפות במבצע .השובר יהיה בתוקף וניתן
למימוש רק באותו מוצאי שבת בלבד ,בו נמסר השובר ללקוח .באחד מתאריכי המבצע
 ,26/9/2020 ,12/9/2020 ,5/9/2020לאחר מועד זה יפוג תוקפו .השובר נושא התניות
למימוש כפי שמופרט בהמשך התקנון ועל גבי השובר.
.1

.2

פרשנות
.1.1

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

.1.2

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

.1.3

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

כללי
.2.1

עורכת המבצע תהיה רשאית על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי להפסיק את המבצע ו/או חלק
ממנו ו/או להאריכו ו/או להוסיף מתנות ו/או לערוך בו כל שינוי לרבות המועדים בכל עת בהודעה
בכתב.

.2.2

ניתן יהיה לעיין בתקנון המבצע במשרדי עורכות המבצע ,קניון שער הצפון ניהול בע"מ ,דרך חיפה
 30קרית אתא ,בשעות סבירות ובתיאום מראש .וכן בעמוד האתר הרשמי של קניון שער הצפון
בכתובת.http://shaar-hatsafon.co.il :
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.3

הגבלת השתתפות
.3.1

ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי כל החנויות בקניון שער הצפון ,עובדי עורכת המבצע ובני
משפחותיהם לרבות מנהליה ושותפיה ובני משפחותיהם ,עוזרים לעורכת המבצע ובני
משפחותיהם.
לצרכי תקנון זה "בן משפחה" משמעו בן זוג ,הורים ,ילדים ,אחים ואחיות.

.4

.5

תנאי המבצע
.4.1

לקוח אשר יגיע במהלך ימי המבצע ,לעמדת הדיילות בקניון שער הצפון ומסר פרטים מלאים
לדיילת המבצע .והציג מסמך מקור של תעודת זהות ו/או רישיון נהיגה .הכולל תמונה ובו ניתן
לזהות אותו.

.4.2

יובהר כי ,לא יימסר שובר בעבור לקוח שאינו נוכח בעמדה.

.4.3

יובהר כי ,לכל לקוח העומד בתנאי המבצע זכאות לשובר מתנה אחד בלבד במהלך כל אחד מימי
המבצע ,בתאריכים.26/9/2020 ,12/9/2020 ,5/9/2020 :

.4.4

לאחר מילוי הפרטים באופן מלא ,אישור השתתפות במבצע ואישור הצטרפות למועדון הלקוחות
של הקניון על ידי הלקוח ,יקבל הלקוח שובר מתנה ע"ש  ₪ 100למימוש בחנויות  /במסעדות
המשתתפות במבצע .או מתנות חלופיות שתקבענה על ידי הנהלת הקניון.

.4.5

שובר המתנה ע"ס  ₪ 100יהיה תקף למימוש בחנויות  /במסעדות המשתתפות במבצע בקניון
שער הצפון בלבד .המימוש בחנויות יתאפשר בקנייה מעל  ₪ 299באחת החנויות המשתתפות
במבצע .המימוש במסעדות יתאפשר בקנייה מעל  ₪ 200באחת המסעדות המשתתפות במבצע.
השובר יהיה בתוקף וניתן למימוש רק באותו מוצאי שבת בלבד ,בו נמסר השובר ללקוח .באחד
מתאריכי המבצע  ,26/9/2020 ,12/9/2020 ,5/9/2020לאחר מועד זה יפוג תוקפו .השובר נושא
התניות למימוש כפי שמופרט בהמשך התקנון ועל גבי השובר.

.4.6

המבצע יתקיים בקניון שער הצפון בלבד.

המתנה
.1.1

שובר מתנה אחד שקיים ושנותר במלאי:
• שובר מתנה ע"ס  ₪ 100למימוש בחנויות  /במסעדות המשתתפות במבצע ,על פי תנאי
החנויות  /המסעדות המפורטים  500 -שוברים מתנה בכל יום מימי המבצע,5/9/2020 :
 26/9/2020 ,12/9/2020ע"ס .₪ 100
• מתנה חלופית בהתאם להחלטת הנהלת הקניון

.1.2

הלקוח יהיה זכאי לממש את השובר ,לאחר שימסור אותו באחת מחנויות או המסעדות
המשתתפות במבצע והמפורטות בהמשך ועל פי ההתניות

.1.3

השובר ניתן למימוש בחנויות קניון שער הצפון בלבד ובקנייה מעל  ₪ 299באותה חנות.

.1.4

השובר ניתן למימוש במסעדות קניון שער הצפון בלבד ובקנייה מעל  ₪ 200באותה מסעדה.

.1.5

השובר יהיה בתוקף וניתן למימוש רק באותו מוצאי שבת בלבד ,בו נמסר השובר ללקוח .באחד
מתאריכי המבצע  ,26/9/2020 ,12/9/2020 ,5/9/2020לאחר מועד זה יפוג תוקפו ולא יהיה ניתן
לממש אותו.

.1.6

כל לקוח רשאי לקבל שובר מתנה אחד בשווי  ₪ 100בלבד במהלך כל אחד מימי המבצע!

.1.7

חלוקת שובר המתנה תתקיים רק בדוכן הדיילות בקומה העליונה ,או במיקום אחר בקניון אליו
יופנו הלקוחות על ידי עורכת המבצע )"קניון שער הצפון"(
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.1.8

כמות שוברי המתנה מוגבלת במלאי .אלא אם תחליט עורכת המבצע להוסיף שוברים.

.1.9

מימוש השובר מותנה במסירתו בחנות  /במסעדה.

.1.10

לא יינתן זיכוי מול סכום השובר.

.1.11

בעיסקה אחת ניתן לממש שובר אחד בלבד.

.1.12

השובר ניתן למימוש חד פעמי בקנייה אחת בלבד ,בחנות /מותג אחד בלבד לבחירת הלקוח ולפי
ההתניות של החנויות  /המסעדות ,לא ניתן לממש את השובר באופן חלקי.

.1.13

לא ניתן יהיה להשתמש בשובר לרכישת כרטיסי מתנה ו/או לתשלום בגין מתנת הצטרפות
למועדון לקוחות.

.1.14

לא ניתן להשתמש בשובר באתרי סחר.

.1.15

לא תינתן כל תמורה כספית או אחרת בגין שובר שלא נוצל.

 .6עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לעכב/לבטל מסירת שובר המתנה בקרות אחד מהמקרים הבאים:
•

סירוב למסור את מלוא הפרטים של מקבל המתנה;

•

אי עמידה בתנאי מתנאי התקנון;

•

סירוב להציג תעודה מזהה;

 .1זכאותו של כל זוכה תהא כפופה להוראות כל דין.
 .2יובהר בזאת כי האחריות לתשלום מס ו/או אגרה ו/או כל תשלום אחר שיוטל בגין קבלת המתנה ,ככל
שיוטל ,תהא על הזוכה בלבד ועל חשבונו בלבד.
 .3המתנה /ההנחה הינה מתנה אישית ובלתי ניתנת להעברה ו/או המחאה.
 .4מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי לא תתאפשר המרה ו/או החלפה של המתנה  /ההנחה ולא ינתן כל זיכוי
כספי ו/או החזר כספי.
 .5בלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין ,עורכות המבצע תהינה רשאיות שלא לאפשר את מימוש
המתנות על ידי מי שהגיע אליהן במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין ,מכל בחינה שהיא.

 .7הגבלת אחריות
האחריות על מימוש המתנה הינה על הזוכה בלבד .עורכת המבצע והחנות המשתתפת לא יישאו באחריות בגין אי
מימוש המתנה בגין סיבות התלויות ,בעקיפין או במישרין בזוכה.

 .8כללי
בהשתתפותו במבצע מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את תקנון זה וכי הוא מקבל
עליו את הוראותיו ללא כל סייג וגם אם החל בהשתתפותו במבצע בלא שקרא את התקנון ,מסכים ו/או הרוצה
להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
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נספח א' – רשימת החנויות והמסעדות המשתתפות במבצע וההתניות למימוש השובר.
 .1אופיס דיפו  -לא ניתן לשלם בעסקה הנ"ל באמצעות שוברים  /קופונים שונים נוספים ,כולל כפל מבצעים
והנחות ,לא כולל מוצרי טכנולוגיה ואביזריה ואינו כולל נייר צילום.
 .2אושי אושי  -תקף בישיבה במקום או ב TA-בלבד ,אין כפל מבצעים ,מותנה לשימוש  1בכל עסקה.
 .3אלדו – אין התניות.
 .4אסנס – אין התניות.
 .5ארנקי אולגה – אין התניות.
 .6ביג טויס – ללא כפל מבצעים והנחות.
 .7ג'ינג'ר – היתרה תשולם במזומן או כרטיס אשראי רגיל בלבד ) לא כולל תשלום בכרטיסים נטענים(.
 .8גראס  -ללא כפל מבצעים.
 .9זיפ – אין התניות.
 .10זיפר – אין התניות.
 .11מאניה ג'ינס  -ללא כפל מבצעים והטבת מועדון.
 .12מגה ספורט – ללא כפל מבצעים והנחות.
 .13מוצצים – לא כולל תחליפי מזון וחיתולים.
 .14משו משו – אין התניות.
 .15ניו באלאנס  -ללא כפל מבצעים.
 .16נעמן  -כולל כפל מבצעים והנחות.
 .17סופר פארם – השובר ניתן למימוש רק במחלקת הקוסמטיקה –נטו לאחר כל ההנחות לא כולל בשמי
שאנל ,לנקום ,דיור וקלרינס.
 .18סטיב מאדן ) – (NYOUללא כפל מבצעים ,על קולקציה חדשה בלבד.
 .19סינטה בר אקספרס  -ללא כפל מבצעים ,לא תקף על שוברים ודילים ,מימוש עד שובר  1בשולחן בלבד.
 .20סליו – אין התניות.
 .21פוד אפיל – כולל כפל מבצעים והנחות.
 .22פוקסיה – אין התניות.
 .23פיקס  -לא כולל כפל מבצעים והנחות ,לא ניתן לשלם את היתרה בכרטיס נטען.
 .24קולומביה אאוטסיידרס – לא ניתן לשלם את היתרה בכרטיס נטען.
 .25רולדין – תקף בסניף קרית אתא בלבד ברכישה במקום ,אין כפל מבצעים ,מותנה לשימוש  1בכל עסקה.
 .26שוורץ הום קולקשיין – אין התניות.
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