
 "וי קנייהוומקבלים ת תדיראן סוויפטקונים " מבצעתקנון 

רבניצקי ( מרח' 520036302)ח.פ. תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיה בע"מ  עורכת המבצע הינה 1.1

 "(. החברה"" ו/או תדיראן")להלן:  , פתח תקווה9

 "( כפופה לתנאי תקנון זה.המבצעההשתתפות במבצע המפורט בתקנון זה )להלן: " 1.2

 זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והוא מופנה לנשים ולגברים כאחד.תקנון  1.3

 הנספחים לתקנון זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 1.4

 כותרות הסעיפים הנן לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה.  1.5

 הגדרות .1

טבלת לתקנון זה )להלן: " כנספח א'מפורטים בטבלה המצורפת אשר  המזגנים  מזגנים""
 ."(הצבירה

 ,זגנים אשר משתתפים במבצעמאשר רכשו את  לבדבנים מתקיסיטונאים ו "ףמשתת"
, רשתות חשמל, לא כולל צרכניים פרטיים .ישירות מתדיראן בתקופת המבצע

 . (פרויקטים, מוסדות ואתרי אינטרנט

זכאי המשתתף לקבל כרטיסי , יהיה  ימי עסקים מתום תקופת המבצע 30בתום  "ההטבה"
מהלך תקופת בהתאם לסכום אשר נצבר לזכותו ב"( שובר ההטבה)" "תו זהב"

  .בהתאם לטבלת הצבירה ,המבצע

כרטיס בו מפורט בין היתר, יתרות ו/או הוצאות בית העסק המנוהל במערך  "כרטיס הלקוח"
 הנהלת החשבונות של תדיראן. 

 תקופת המבצע .2

 "(.תקופת המבצע)כולל( )" 31/07/2019ועד ליום  01/07/2019המבצע יערך החל מיום  2.1

תדיראן שומרת לעצמה את הזכות ותהא רשאית להפסיק ו/או להאריך את תקופת המבצע בכל  2.2

עת וכן לשנות את פרטי המבצע ו/או את תנאי תקנון זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תהיה 

תדיראן בעניין זה. הודעה מוקדמת בדבר האמור למי מהמשתתפים כל טענה ו/או תביעה כלפי 

 תהא בכתב ותפורסם באתר האינטרנט של תדיראן.

 ואופן ההשתתפות כללי המבצע  .3

יהיה זכאי המשתתף  במהלך תקופת המבצע בלבד בקניית מזגנים אשר משתתפים במבצע, 3.1

  לטבלת הצבירה.לקבלת כרטיסי תו הזהב, בסכומים שונים בהתאם 

תום תקופת המבצע אל בית מיד בותו לקבלת ההטבה, על המשתתף לפנות לצורך בחינת זכא 3.2

העסק שדרכו בוצעה רכישת המוצרים או אל החברה, ככל שהרכישה בוצעה ישירות דרכה 

 "(. העסק בית)להלן: "

על ידי כל משתתף.  שנרכשובגין המזגנים בתום תקופת המבצע, תנפיק החברה דו"ח מכירות  3.3

החברה תחשב את סך השוברים להם זכאי המשתתף על בסיס המכירות שביצע המשתתף 

 תקופת המבצע. ב

מובהר בזאת כי עצם הזכאות להטבה וחישוב גובה ההטבה יהא בהתאם לדוחות המתועדים  3.4

 במערכות תדיראן ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולמשתתף לא תהיה זכות ערעור לעניין עצם

  הזכאות להטבה וחישוב גובה ההטבה.



ככל שהחברה תמצא כי המשתתף זכאי לקבלת ההטבה, תעביר החברה את ההטבה אל בית  3.5

העסק בתוך זמן סביר מיום קבלת הפניה על ידי בית העסק. לחילופין, ככל שהרכישה בוצעה 

 ישירות מהחברה, תעביר החברה את ההטבה המשתתף.

 המועד האחרון למימוש ההטבהוכי  בדיעבד י לקבלת ההטבהיהיה זכאכי משתתף לא מובהר  3.6

 "(. מועד המימוש האחרון)"שובר ההטבה התאריך המוטבע על גבי ידי המשתתף יהיה -על

מובהר כי במידה והמשתתף לא יעמוד בתנאי התשלום אשר סוכמו בינו לבין תדיראן ו/או בינו  3.7

תדיראן לפסול את זכאותו של  לבית העסק ממנו ביצע את רכישת המוצרים, תהא רשאית

 המשתתף לקבלת ההטבה לה זכאי בהתאם לתקנון זה.

או תקלה בגינה לא מימש ו/חברה לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לכל טעות כי ה יובהר 3.8

בתי העסק בהם ניתן משתתף להכי פנית . בנוסף, יובהר את זכאותו לקבלת ההטבה משתתףה

המימוש האחרון לא תכובד ולמשתתף לא תהיה כל  שתתקבל לאחר מועדלממש את ההטבה, 

החברה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את מועד כלפי החברה בגין כך. /או תביעה טענה 

 המימוש האחרון בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

לא ניתן יהיה להחליף ו/או להמיר את ההטבה בהטבה אחרת ו/או במזומן ו/או בכל אופן אחר  3.9

ו/או לקבל זיכוי מתדיראן ו/או מבתי העסק בהם יהיה ניתן לממש את ההטבה ו/או מכל צד ג', 

  בגין כך.ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי תדיראן 

ריותו הבלעדית של המשתתף. יובהר כי תדיראן ההשתתפות במבצע ומימוש ההטבה היא באח 3.10

ו/או לטיבם ו/או  וכן איננה נושאת בכל אחריות לגבי המוצרים איננה אחראית למימוש ההטבה

ולכל נזק )לרבות נזק גוף ו/או /או ובשוברי ההטבה לכל תקלות ו/או שיבושים עם השימוש 

פים, שייגרמו למשתתף ו/או מי רכוש( ו/או הפסד ו/או אבדן ו/או הוצאה, ישירים ו/או עקי

מטעמו ו/או לכל צד ג' עקב ו/או בקשר עם השתתפותו במבצע ו/או בקשר עם ההטבה ו/או עם 

 . כאמורשוברי ההטבה 

תקלות ו/או טעויות אצל בתי העסק בהם ניתן יהיה למען הסק ספק, תדיראן איננה אחראית ל 3.11

ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, בין היתר  לממש את ההטבה

ח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם תלויים בחברה, ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון ומחמת כ

זה ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות, למעט כאמור במפורש בתקנון זה. במקרה של 

רה, לבטל את תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהא תדיראן רשאית, מכל סיבה שתיראה לה סבי

המבצע, לשנות את ההטבות המשתתפות במבצע ו/או את תקופת המבצע או לנקוט בכל פעולה 

 אחרת כפי שתמצא לנכון.

 שונות  .4

 .יחידות 100 – במלאיטבות מינימום ה 4.1

בהשתתפותו במבצע מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון וכי הינו מקבל את האמור  4.2

בו ואת כל תנאיו. ניתן לעיין בתקנון זה )כולל כל נספחיו(, ללא תשלום, במשרדי תדיראן, רח' 

 , פתח תקווה.9רבניצקי 

ים במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחר 4.3

 כלשהם בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית  4.4

 נתונה לבית המשפט המוסמכים במחוז תל אביב ובמחוז מרכז בלבד. 



 לחה. תדיראן מאחלת למשתתפים בהצ                          
 
 
 

 טבלת הצבירה  -נספח א'
 

 ערך התו מפתח ההטבה דגם 

Tadiran Swift  Plus 10,14   מותנה ברכישת זוג
 מזגנים

 ש"ח 100

Tadiran Swift  Plus 18,21 ש"ח 100 מזגן בודד 

Tadiran Swift  Plus 28,35,42  ש"ח 200 מזגן בודד 
 

 

 

 


