
   הנחה למשתתפי כנס הקבלנים באילת 20%הטבה בדמות –תקנון פעילות 

 " כנס הקבלנים באילת"  תהטבהתנאים המפורטים בתקנון זה יחולו על 
 ("ההטבה" –ו  ""התקנון)להלן בהתאמה : 

 כללי   .1
 "החברה)להלן: "  51-1199291על ידי חברת אל שרד בע"מ, ח.פ.    נערכת  הטבהה .1.1

 , תל אביב.84(, אשר משרדיה מצויים ברחוב דרך בן צבי "ההטבה"עורכת ו/או 
ו  זה  תקנון .1.2 לתקנון  בנוסף  "  FACTORY 54"  החברה   אתר של  שימוש  התנאי  ליחול 

 . "(תנאי השימוש באתר הפעילות )להלן: "
 conditions-and-https://www.factory54.co.il/term 

 . הטבהבמסגרת ה שתקיים החברה פעילותההתקנון יחול על  .1.3
 

 הגדרות  .2
 .  www.factory54.co.il  - ""אתר החברה או" "אתר הפעילות 2.1

 
 המשתתפות  חנויות ה" 2.2

בקניון   Factory 54חנות ו בטיילת נפטון באילת  Factory 54ות חנ  – "פעילותב    
 . אייסמול באילת

 
הכנס    800 -  "יםפ"משתת 2.3 באילת ממשתתפי  ותשתיות  לבנייה  )להלן:   השנתי 

מנציגי ("הכנס" יקבלו  בישראל,  הקבלנים  התאחדות  חברי   ,
קוד   יופיע  גביו  על  שובר,  מטעמם  מי  ו/או  )להלן:   QRהחברה 

יקבלו    "הקוד"או  "השובר"   הקוד  סריקת  עם  העניין(;  לפי 
להצטרפותם   בכפוף  וזאת  להלן,  כהגדרתה  ההטבה  המשתתפים 

  ( "מועדון החברים")להלן:    ההטבהעורכת  למועדון החברים של  
החברהולה של  הדיוור  לרשימת  להצטרף  כי .  סכמתם  יודגש 

תינתן   החברים  למועדון  וזאת למשתתפים  ההרשמה  עלות,  ללא 
  למשך שלושה חודשים בלבד.

  
  ממגוון מוצרי הביגוד ופריטי   פריט אחד בלבד   רכישתל הנחה  20% -  "ההטבה" 2.4 

  או באתר החברהפעילות  המשתתפות בבחנויות  ,  נלוויםהאופנה  ה
נספח   תחת  המפורטים  המותגים  זהאולמעט  לתקנון  הנלווה   '  ,

ולהלן לעיל  המפורטים  לתנאים  עלות   ,בהתאם  ללא  והצטרפות 
 לתקופת בת שלושה חודשים.  , Factory 54למועדון הלקוחות של 

 
 הוראות כלליות ופרשנות  .3

ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון   הטבההוראות תקנון זה יחולו על כל המשתתפים ב .3.1
 . הטבהבין המשתתפים לבין עורכת ה

 התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לשני המינים כאחד. .3.2
 יש לקרוא בעיון את התקנון במלואו.  .3.3

http://www.factory54.co.il/


עורכת   .3.4 לבין  המשתתפים  בין  היחסים  את  ומסדיר  ממצה  ומובהר ההטבההתקנון   ,
מהווה ומבטאת הסכמה מלאה של המשתתפים   הטבה פות בבזאת, כי עצם ההשתת

לכל תנאי התקנון. לכן, אם אינך מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, אינך רשאי  
 .  הטבהפעילות ו/או בלהשתתף ב

שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את התקנון    הטבהעורכת ה .3.5
בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל  

 שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים   .3.6

 בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.  , לרבותהטבהכלשהם בדבר ה
לצרכי  .3.7 תשמש  ולא  בלבד  נוחיות  לשם  הינה  הסעיפים  וכותרות  לסעיפים  החלוקה 

 פרשנות. 
 

 הטבההתנאי תוקף ו .4
"תקופת  )להלן:    בלבד  18.6.22ועד ליום    15.6.22החל מיום  בתוקף    תהא  הטבה ה .4.1

לממש(ההטבה" יהיה  ניתן  לא  זה  מועד  לאחר  לקבל  ,  ו  או  ההטבה  לא    היאאת 
   כובד.ת

בשיטת "כל הקודם    ייעשה, באופן שבו מתן ההטבה  800-מספר השוברים מוגבל ל .4.2
 זוכה".

אופנה נלווים, למעט משקפי    ההטבה ניתנת למימוש בעת רכישת ביגוד ו/או מוצרי .4.3
 שמש, בשמים, מוצרי טיפוח ופריטי לייף סטייל. 

למימוש    הטבהה .4.4 ה  ,בלבד  פעילותב  המשתתפות  חנויותבניתנת    הטבהבתקופת 
  .בלבד

ההטבה .4.5 כי  מובהר  הטוב  הסדר  למימוש  אינה  למען  חנויות    ניתנת  שת, הרביתר 
 . , אלא אך ורק בחנויות המפורטות לעילבחנות הדיוטי פרי אובחנויות האאוטלט 

   .ואינה ניתנת להעברה , אישיתחד פעמיתההטבה הינה  .4.6
, ללא  וביחס לפריט אחד בלבד  לעילהנקוב    שיעור ההנחהב  למימוש  נתנית   ההטבה .4.7

 צבירה של נקודות מועדון.  אפשרות וללאכפל מבצעים 
ההנחה נשואת ההטבה תושת על  שככל ומשתתף יבקש לרכוש מספר פריטים, אזי   .4.8

 הפריטים. כל הפריט היקר מבין 
 (. GIFT CARDלהמרה במזומן או לכרטיס מתנה )  נתנית  הטבה אינהה .4.9

בלבד, ובמקרה    ת/ ףמשתתהינם באחריות השל הגלויה  או גניבה או השחתה  אובדן   .4.10
ה באחרתלא    גלויהכזה  בגינ  תוחלף  תמורה  או  פיצויים  יינתנו  כאשר ,  הולא 

 לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך. פעילותב  למשתתף/ת
  

 שונות   .5
הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק ו/או   .5.1

 ולתקנון זה. הטבה שייגרמו בכל הקשור להשתתפות או אי השתתפות ב
ו/או   הטבהואת תקופת ה  הטבההחברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי ה  .5.2

 ללא הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.  הו/או לבטל  הלהפסיק
, הטבהכל פרסום או אזכור אחר של ה  במקרה של סתירה בין האמור בתקנון זה לבין .5.3

 בכתב או בעל פה, יגברו הוראות תקנון הזה. 



הב .5.4 עם  בקשר  מחלוקת  של  מקרה  כללי   הטבהכל  תנאי  הו/או  הוראות    הו/או  ו/או 
התקנון, תכריע מנהלת השיווק של החברה בעניין והכרעתה תהיה סופית ובלתי ניתנת  

 לערעור. 
ב .5.5 ההטבה,  השתתפות  קבלת  ו/או  זה  תקנון  נשוא  להוראות פעילות  הסכמה  מהווה 

התקנון ותנאי השימוש באתר הפעילות והתחייבות כי בכפוף להוראות התקנון לא תהא  
ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי  למשתתף ו/או למי מטעמ ו כל טענה ו/או דרישה 

 .הטבהההפעילות ו/או מעובדיה ו/או מי מטעמה בקשר עם 
השתתפות בפעילות נשואת תקנות זה ו/או קבלת ההטבה, מהווה הסכמה להוראות   .5.6

 מדיניות הפרטיות המופיעות באתר החברה. 
ת ישראל וכל סכסוך או סוגיה על התקנון, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינ .5.7

- משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל
 יפו בלבד. -אביב

 .או באתר החברה פעילות ניתן לעיון במשרדי החברההתקנון  .5.8
 .  פעילות ו/או להטבההתקנון ממצה את כל התנאים התקפים ביחס ל .5.9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 – נספח א' 
 

 :נשואת התקנון להלן רשימת המותגים שיוחרגו מתוקפה של ההטבה
 
BAUBAB                                                                                                                                                                                VALENTINO 
DR BARBARA STRUM                                                                                                                                                       GIFT CARD 
TORY BURCH                                                                                                                                                                      LIEWOOD                                                  
BOTTEGA VENETA                                                                                                                                                                                        
DIESEL 
ALEXANDER MCQUEEN 
STELLA McCARTNEY KIDS 
FENDI KIDS 
MONCLER KIDS 
BALENCIAGA KIDS 
DIOR KIDS 
BOTTEGA VENETA 
MISSONI KIDS 
GIVENCHY KIDS 
ALESSANDRA RICH 
BALMAIN SWIM 
ANINE BING 
APHERO 
BALENCIAGA 
BALMAIN 
BARBARA BUI 
BRUNELLO CUCINELLI 
CHRISTIAN DIOR 
CHRISTIAN LOUBOUTIN 
CHRISTOPHER KANE 
FAITH CONNEXION 
FENDI 
FRAME 
GIVENCHY 
MARCELO BURLON 
MARIA LUCIA OHAN 
MES DEMOISELLES 
MONCLER 
MSGM 
NORMA KAMALI 
PEDRO GARCIA 
PLEIN SUD 
PUCCI 
SAINT LAURENT 
STELLA MCCARTHNEY 
STELLA McCARTNEY SWIM 
VICEDOMINI 
VINCE 
DOLCE & GABBANA 
ATM 
CHARLOTTE OLYMPIA 
ALANUI 
LE KASHA 
ARTEKA 
REDEMPTION 
MISSONI 
CELINE 


