תקנון מבצע תווי קניה מתנה  -ספטמבר 2017
מטרתו של תקנון זה הינה להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם יתנהל מבצע "תווי קניה מתנה"
של מי עדן (להלן " -מבצע תווי קניה מתנה") אשר נערך במסגרת מאמצי שיווק וקד"מ של מי עדן
בר  -שירות מחלקה ראשונה בע"מ (להלן " -מי עדן" או "החברה") ,וזאת בכפוף לתנאים
המפורטים בתקנון זה.
מבצע ספטמבר  - 2017תווי קניה מתנה
בכפוף לאמור להלן ,כל לקוח חדש המצטרף למי עדן למסלולי המים המינראליים יהיה זכאי
לקבל מתנה  -תווי קניה בשווי של "( ₪ 200תווי הקנייה").
תווי הקנייה יהיו תקפים ברשתות המופיעות בתקנון דרים קארד דיגיטל בישראל בלבד (למעט
עודפים) לינק לתקנון http://www.dcgift.co.il/dream-card-digital :ובהתאם לתנאים הבאים:
 תווי הקנייה לא משתתפים במבצעים והנחות.
 לא ניתן למימוש במקביל להטבות  /מבצעי מועדון דרים קארד.
 תווי הקניה אינם מהווים כרטיס חיוב ,כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב ,התשמ״ו .1986
 לא ניתן להמרה למזומן ולא יינתן עודף או זיכוי בגין שימוש חלקי.
 לא ניתן יהיה לשחזר קוד דיגיטאלי שאבד ו/או נמחק מכל סיבה שהיא.
 לא ניתן לרכוש כרטיס מתנה.
 לבירור יתרה www.praxell.co.il/dc :
מבצע ספטמבר  - 2017מבצע תווי קניה מתנה ,כולל את התנאים העיקריים הבאים:
.1

בהצטרפות לאחד ממסלולי אספקת כדי מים מינראליים  18.9ל' של  3כדים ומעלה
יקבל המצטרף תווי קנייה בשווי של ₪ 200

.2

מלאי שוברים – .500

.3
.4

המבצע בתוקף עד  20.9.2017או גמר המלאי ,המוקדם מביניהם.

.5

המבצע לא כולל מצטרפים למסלול בר דיגיטלי שולחני.

.6

רשאים להצטרף למבצע תווי קניה מתנה רק לקוחות מי עדן חדשים אשר ממלאים
אחר התנאים הבאים( :א) גילם הינו מעל  18שנים; ו( -ב) בעלי כרטיס אשראי.

.7

בנוסף ,הזכאות למבצע מותנית בחתימה על הסכם התקשרות מתאים עם החברה תנאי
ההסכם האמור יחולו בנוסף לתנאי תקנון זה ובמקרה של סתירה ,יגברו הוראות תקנון
זה.

.8

החברה תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ,לתקן ו/או להוסיף ו/או
לגרוע מהוראות תקנון זה.

.9

בכל מקרה של סתירה ,ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים
אחרים כלשהם בדבר מבצע תווי קניה לרבות באמצעי התקשורת השונים ,תגברנה
הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

.10

הדין החל הנו דין מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי
הדעות שיתעוררו בין הצדדים בקשר למבצע זה תהא לבית המשפט המוסמך בעיר תל
אביב.

