
תקנון  

 FACTORY 54 - SPRING-SUMMER SALE 2021

התנאים המפורטים בתקנון זה יחולו על משתתף (כהגדרת מונח זה להלן) במסגרת מכירת סוף עונה 
FACTORY 54 - SPRING-SUMMER SALE 2021 (להלן בהתאמה: "התקנון" ו -  "ההטבה" או "מכירת 

סוף העונה") 

כללי 

מכירת סוף עונה אשר תערך ע"י חברת אל שרד בע"מ, ח.פ. 51-119929-1 (להלן: "החברה") •

תקנון זה יחול על הפעילות שתקיים החברה במסגרת מכירת סוף העונה. •

החנויות המשתתפות במכירת סוף העונה 

רשת חנויות FACTORY 54  - נצרת, נתניה, מתחם "ביג" אשדוד, ארנה הרצליה, נמל תל אביב, •
קניון רמת אביב, TLV Gindi Fashion Mall, באר שבע, ממילא ירושלים, אילת טיילת נפטון, אילת 

קניון אייסמול, קניון הזהב וחנות הדיוטי פרי. 

רשת חנויות ARMANI EXCHANGE  - נתניה, קניון רמת אביב, TLV Gindi Fashion Mall, ים •
המלח. 

רשת חנויות CALVIN KLEIN קניון רמת אביב, TLV Gindi Fashion Mall, ים המלח, הזהב •
ראשל"צ. 

רשת חנויות LEVIS - מתחם שרונה, נמל תל אביב, הזהב ראשל"צ, TLV Gindi Fashion Mall, ים •
המלח 

רשת חנויות TOMMY HILFIGER - קניון רמת אביב, נצרת, קניון הזהב, מתחם ממילא, מתחם •
שרונה, אילת, ים המלח  

רשת חנויות PAUL SHARK - קניון רמת אביב, TLV Gindi Fashion Mall, ים המלח •

רשת חנויות PUMA – נמל תל-אביב, קניון הזהב (ראשל"צ). •

רשת חנויות LACOSTE – קניון הזהב ואייסמול אילת.  •

• PETIT BATEAU ,HUGO BOSS, MICHAEL KORS, EMPORIO ARMANI, POLO  חנויות דגל
 RALPH LAUREN, FILA

ההטבה אינה תקפה בבית הקפה של הרשת המצוי בקניון הזה בראשון לציון. 

"משתתף" 

לגבי מכירת סוף העונה בחנויות - "משתתף" - חברי מועדון בתוקף, מחדשים ומצטרפים חדשים, •
במסלול ההטבות כמשמעותו בתקנון מועדון הלקוחות של החברה. 

לגבי מכירת סוף העונה באתר האינטרנט " FACTORY 54"(להלן: "אתר האינטרנט") - •
"משתתף" – כל משתמש באתר האינטרנט.  

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

תוקף ומועד מכירת סוף עונה 

בחנויות - הטבת סוף עונה למשתתפים אשר החלה ביום 01.07.2021 ותמשיך עד ליום 16.8.2021 •
(כולל) או עד גמר המלאי, לפי המוקדם מבין השניים. 
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באתר האינטרנט - הטבת סוף עונה למשתתפים תחל ביום 13.07.2021 ותסתיים ביום 16.8.2021 •
(כולל) או עד גמר המלאי, לפי המוקדם מבין השניים. 

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את ההטבה בכל עת.  

מהות מכירת סוף העונה  

עד 60% הנחה על הפריטים המשתתפים בהטבה בלבד •

על פריטי המותג PUMA תינתן הנחה של עד 50%, על הפריטים המשתתפים במבצע בלבד.  •

לא כולל בשמים ומוצרי טיפוח, תכשיטים, אביזרים, שעונים, משקפי שמש, ספרים, נרות ומוצרי לייף •
סטייל. 

לא כולל פריטים מקולקציית סתיו-חורף 2021  •

• NEVER OUT OF STOCK – ו  CARRY OVER לא כולל פריטים מקולקציית

ההנחה תינתן מהמחיר לצרכן וללא כפל מבצעים והטבות •

לא תינתן צבירת נקודות או הנחת מועדון במימוש ההטבה  •

לא יינתן זיכוי על פריט שנרכש בהטבה •

רשימת המותגים שאינם משתתפים בהטבה מופיעה בחלקו התחתון של תקנון זה  •

בעבור החלפות והחזרות של פריטים שנרכשו במסגרת ההטבה, לא תינתן ללקוח ההטבה בשנית  •

במקרה של החלפה/ביטול או החזרת פריטים מהמותג, העסקה תחושב מחדש וללא ההטבה •

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי ההטבה ואת תקופת ההטבה ו/או להפסיקה ו/או  •

לבטלה ללא כל הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. 
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שונות  

במקרה של סתירה בין האמור בתקנון זה לבין כל •
פרסום או אזכור אחר של ההטבה, בכתב או בעל 

פה ,יגברו הוראות תקנון זה. 

בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם ההטבה ו/או •
כלליה  

ו/או תנאיה ו/או הוראות תקנון זה, תכריע מנהלת 
השיווק של החברה בעניין והכרעתה תהיה סופית 

ובלתי ניתנת לערעור. 
השתתפות בהטבה 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 . 
תקנון זה ממצה את כל התנאים התקפים ביחס •

להטבה ולמכירת סוף העונה. 

במידה והמשתתף ייצור קשר עם החברה בעקבות •
פרסומיה בקשר עם המכירת סוף עונה, החברה 
תפנה אותו לסניף הרשת אשר נמצא בקרבת 

מקום מגוריו. 
ההשתתפות במכירת סוף העונה 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 בהטבה 

ולתקנון זה. 
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את •

תנאי  
מכירת סוף עונה ואת תקופת ההטבה ו/או 

להפסיקה ו/או  
לבטלה ללא הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול 

דעתה הבלעדי. 

רשימת המותגים המוחרגים ממכירת סוף העונה: 

 Maor Cohen
 Vans vault

 BOTTEGA VENETA
 FENDI

 MONCLER
 BYREDO

 TOM FORD
 UGG

 DR MARTINS
 BIRKENSTOCK

 CONVERSE
 NEW BALANCE

 ASSOULINE
 BOABAB

 COQUI COQUI
 REEF

 MICHAL GELBARD
 TEVA

 VOLCOM
 DIESEL
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