תקנון מבצע "חזרה לבית ספר" של מי עדן
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מטרתו של תקנון זה הינה להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם יתנהל מבצע "חזרה
לבית הספר" של "מי עדן" )להלן " -המבצע"( אשר נערך במסגרת פעילות שיווק וקד"מ
של מי עדן שיווק ) (2000בע"מ )להלן " -החברה"(.

.2

המבצע יתנהל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן.

.3

תחילתו של המבצע ביום  24.7.2011וסיומו ביום ) 1.9.2011להלן " -תקופת המבצע"(.
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ההשתתפות במבצע:
 4.1במבצע יכול להשתתף כל אדם אשר רכש מארז שישיית מים מינרליים
הממותגים "מי עדן"  0.5ליטר עם פקק ספורט ,במהדורה מיוחדת בשיתוף רשת
"קרביץ" )להלן – "קרביץ"( ,לה מצורפת גלוית המבצע )להלן " -הצרכן" ו-
"הגלויה" ,בהתאמה(.
 4.2פירוט ההטבות להן זכאי הצרכן בקרביץ במסגרת המבצע )להלן – "ההטבות"(,
הינו כדלקמן:
 ₪ 25 4.2.1מתנה בקניית תיק בית ספר)קוד קופון .(1475967
 25% 4.2.2הנחה על מגוון תיקי הגן.
 4.2.3קנה  2קבל  1חינם על מגוון ציוד משרדי ומכשירי כתיבה של arti
)הזול מביניהם(.
 25% 4.2.4הנחה על מגוון מחברות ספירלה וסיכה.
 4.2.5קנה  2קבל  1חינם על מגוון מכשירי כתיבה מבית ) pentelהזול
מביניהם(.
 4.3הצרכן יוכל לממש את ההטבות בכל אחת מחנויות קרביץ )את פירוט החנויות
ניתן למצוא באתר .(www.kravitz.co.il
 4.4מימוש ההטבות מותנה בהצגת הגלויה.
 4.5בעת ביצוע רכישה ומימוש הטבות ,הגלויה תיאסף על ידי קרביץ ,ולא ניתן יהיה
לעשות בה שימוש חוזר למימוש הטבות שלא מומשו במועד זה.
 4.6אין כפל הנחות ומבצעים.
 4.7לא ניתן למימוש באמצעות גיפט קארד ,שוברים או תווי קניה.
 4.8אין הגבלה על כמות הפעמים שצרכן יכול להשתתף במבצע ,בכפוף להצגת גלויה
בכל רכישה בקרביץ.
 4.9לא ניתן להמיר את ההטבות בכסף ,בשווה כסף ,או בכל מוצר אחר.

.5

שונות:
 5.1החברה אינה אחראית לקיומו של מלאי מן המוצרים לגביהם ניתנות ההטבות
בחנויות קרביץ השונות ,ולצרכן לא תהיה כל טענה כלפי החברה במקרה של אי
הימצאות אילו מן המוצרים כאמור במלאי.
 5.2החברה וקרביץ במשותף ,תהיינה רשאיות ,על פי שיקול דעתן המוחלט והבלעדי,

לתקן ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהוראות תקנון זה.
 5.3בכל מקרה של סתירה ,ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים
אחרים כלשהם בדבר המבצע ,לרבות באמצעי התקשורת השונים ,תגברנה
הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

