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התנאים המפורטים בתקנון זה יחולו על משתתף (כהגדרת מונח זה להלן) במסגרת המבצע של מותגי 
Originals בחנויות ובאתר חברת אל שרד בע"מ (להלן בהתאמה: "התקנון" ו -"המבצע"). 

כללי 1.
המבצע יערך על ידי חברת אל שרד בע"מ, ח.פ 51-119929-1 (להלן: "החברה"), אשר 1.

משרדיה מצויים ברחוב דרך בן צבי 84 תל אביב, בחנויות ובאתר החברה. 
כללי תקנון זה יחולו בנוסף לתקנון ולתנאי שימוש באתר הרשת: 2.

 www.factory54.co.il/magazine/terms-conditions
הגדרות 2.

 www.factory54.co.il   - "2.1.           "אתר החברה 
 2.2. "משתתף" – כלל לקוחות החברה (בחנויות ובאתר החברה). 

  

תוקף ומועד המכירה 3.
            3.1. המבצע יתחיל ביום 21.2.2022 ויסתיים ביום 28.3.2022 או עד גמר המלאי,        

                              לפי המוקדם מבין השניים. 

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או להאריך המבצע בכל עת ולפי שיקול דעתה 
הבלעדי.  

מהות המבצע (למשתתף כהגדרת מונח זה לעיל בלבד) 

• ,BIRKENSTOCK תהא הטבה של 15% הנחה, מלבד המותג Originals ברכישת פריטים של מותגי
שההטבה עליו תהא של 10%.   

ההנחה תינתן מהמחיר לצרכן וללא כפל מבצעים, הנחות והטבות. •

לא תינתן צבירת נקודות או הנחת מועדון במימוש המבצע.  •

החלפת פריט אשר נרכש במבצע תיעשה לכל היותר תוך 5 ימים ממועד הרכישה או ממועד הגעת •
הפריט לבית הלקוח במקרה של רכישה באתר החברה. 

רשימת המותגים שמשתתפים במבצע מופיעה בחלקו התחתון של תקנון זה. •

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המבצע ואת תקופת המבצע ו/או להפסיקו ו/או  •

לבטלו ללא כל הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. 

http://www.factory54.co.il
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שונות  

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

הוראות תקנון זה. 

בכל 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.

ההשתתפות במבצע על פי תקנון זה •
תו הבלעדית של  ו נה באחרי הי

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. 

     רשימת המותגים שישתתפו 
במבצע 

 DR. MARTENS
 UGG

 BIRKENSTOCK
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