תקנון הטבה
_______________________________________________________________

מטריה  MICHAEL KORSמתנה
התנאים המפורטים בתקנון זה יחולו על הטבה – מטריה  MICHAEL KORSמתנה
)להלן בהתאמה " :התקנון או "הטבה"(

כללי:
•

המבצע נערך ע"י חברת אל שרד בע"מ ח.פ) 51-1199291 .להלן "החברה"(

•

תקנון זה יחול על הפעילות שתקיים החברה במסגרת המבצע

חנויות המשתתפות בהטבה
•

ההטבה תקפה בחנות האונליין בלבד

•

משתתף -ההטבה תקפה לכלל הלקוחות

•

משרדי החברה" -משרדי החברה אשר מצויים ברחוב בן צבי  84תל אביב

תוקף ומועד המבצע
המבצע יחל ביום  03.01.19ויסתיים ביום  31.1.19או עד גמר המלאי
מהות המבצע
•

בקנייה מעל  ₪ 1000ממגוון פריטים של המותג michael korsמטריה ממותגת מתנה
.

•

מטריה ממותגת אחת לכל לקוח/ה

•

לא תינתן החלפה/ואו זיכוי על הפריט הנ"ל

•

עד גמר המלאי

שונות
•

•
•
•
•
•
•
•

במידה והמשתתף ייצור קשר עם החברה בעקבות
פרסומיה בקשר עם המבצע ,החברה תפנה אותו
לסניף הרשת אשר נמצא בקרבת מקום מגוריו.
ההשתתפות במבצע הינה באחריותו הבלעדית של
המשתתף.
החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל
נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה שייגרמו
בכל הקשור להשתתפות או אי השתתפות במבצע
ולתקנון זה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי
המבצע ואת תקופת המבצע ו/או להפסיקו ו/או
לבטלו ללא הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי.

•

במקרה של סתירה בין האמור בתקנון זה לבין כל
פרסום או אזכור אחר של המבצע ,בכתב או בעל
פה ,יגברו הוראות תקנון זה.

•
•

כל מקרה של מחלוקת בקשר עם המבצע ו/או כלליו
ו/או תנאיו ו/או הוראות תקנון זה ,תכריע מנהלת
השיווק של החברה בעניין והכרעתה תהיה סופית
ובלתי ניתנת לערעור.
השתתפות במבצע מהווה הסכמה להוראות תקנון
זה והתחייבות כי בכפוף להוראות התקנון לא תהא
למשתתף ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה
ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי
מטעמה בקשר עם המבצע.
תקנון זה ממצה את כל התנאים התקפים ביחס
למבצע .

•
•
•
•
•

