תקנון מבצע הנחה – Black Friday
"דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ ו/או דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ (להלן" :דלק" או
"מנטה" או "עורכת המבצע") עורכת בזה מבצע לקידום מכירות בקרב כלל לקוחות חנויות הנוחות "מנטה" (להלן " :החנויות") ,אשר
במסגרתו ,בימים  1212211122עד  1212211122תוענק  12%הנחה (להלן" :ההנחה") על כל מוצרי החשמל (לא כולל אביזרי סלולר),
בידוריות ,רמקולים ורכינועים ("הוברבורדס") (להלן" :המוצרים") ,בכפוף לתקנון זה (להלן" :המבצע")1
להלן יובאו הפרטים וההוראות בדבר הדרך והאופן אשר בהם יתקיים המבצע ופרסומו :
12

המבצע יארך בימים  1212211122עד  1212211122או עד גמר המלאי – המוקדם מבינם1

11

מינימום יחידות לכל המוצרים הכלולים במבצע ,בכל הרשת יחד –  011יחידות1

10

מחירי המוצרים מהם תופחת ההנחה הם מחירי הצרכן המלאים ,כפי שמוצגים על גבי/בסמוך למוצר בחנות ,ולא מחירי מבצע
או מחירי מועדון1

14

מובהר כי ההנחה תינתן עבור המוצרים בהגדרתם לעיל ,בלבד ,ולא תינתן ברכישת מוצרים אחרים ,בין היתר – אביזרי סלולר,
קמפינג ,עיתונים ,אלכוהול ,כרטיסי חיוג ,כרטיסי תדלוק ,חלב ומוצריו ,עמלות משיכת מזומנים ,טעינה סלולארית" ,סלופארק",
שירותי סליקה ,שירותי דואר וכל מוצר ושירות לשיקול דעת החברה מעת לעת1

12

עורכת המבצע רשאית לסיים את המבצע בכל עת בהודעה שתינתן בחנות הנוחות ,וכן לקצר או להאריך את תקופת המבצע או
לשנות את החנויות המשתתפות במבצע ,להוסיף עליהן או לגרוע מהן לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל מועד שתמצא לנכון1

16

"דלק" שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את מימוש ההנחה במקרה של חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה לגבי
זכאותו/ה של הלקוח/ה לקבל איזו מההנחות לעיל1

12

יש כפל מבצעים והנחות  ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הנחת עובד והנחות למועדונים כלשהם ולקוחות דלקן-דלק1
על אף האמור לעיל במקרה של הנחה קיימת באפליקציית מנטה – תינתן ללקוח ההנחה הגבוהה מבין השניים1

18

החזרת או החלפת מוצר תתבצע בהתאם למדיניות החזרת מוצרים של עורכת המבצע ,בחנויות המנטה שבהפעלת עורכת
המבצע1

19

עורכת המבצע לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם למשתתף ו/או לצד שלישי כלשהו מכל סיבה שהיא בגין ההשתתפות במבצע1

121

בהשתתפות במבצע זה ,מוותר המשתתף על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי עורכת המבצע ו/או כל גורם מטעמה1

122

להסרת ספק מובהר כי עורכת המבצע רשאית להעביר מידע אודות לקוחותיה בהתאם להוראות של כל גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך1

121

מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל הקשור למבצע זה יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך בתל-אביב1

120

פרסומים לגבי מבצע זה שיבוצעו בכרזות ו/או עלונים שיפורסמו בחנויות ייחשבו כאילו הובאו לידיעת כלל הלקוחות הפוקדים את
החנויות שבהן בוצעו הפרסומים החל ממועד פרסומם1

124

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע ,תגברנה הוראות תקנון
זה לכל דבר ועניין1

122

בכל מקום בו משתמשים בלשון זכר בתקנון זה ,הכוונה גם לנקבה במשמעות ,והנ"ל לשם הנוחות בלבד1

126

שימוש בהנחה תחשב הסכמה לכל תנאיה כמפורט בתקנון זה1

122

תקנון זה יעמוד לעיון הציבור בחנויות1

128
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