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הגדרות
"עורכת המבצע" חברת פזגז בע"מ (ח.פ( )833301115 .להלן" :פזגז" או "החברה").
"חברת הפרסום" למדה טים -שרון סור ,באמצעות מר שרון סור ,ת.ז.013531330 .

.4

.3

"הלקוח"/

כל אדם אשר עמד בכל תנאי תקנון זה ,הינו צרכן המקבל שירותי גז

"המשתתף"

של פזגז וברשותו בדיקת בטיחות בתוקף וכן ,רכש מכשיר ,כמפורט להלן
בתקנון זה.

"המבצע"/
"הפעילות"

בכל קנייה של מכשיר מסוג :מחמם מים או מייבש כביסה (להלן:
המכשירים") ,יקבל הלקוח אלבום דיגיטלי מתנה ,בהתאם לתנאים
המפורטים בתקנון זה.

"המתנה"/

אלבום דיגיטלי ,גודל  85 ,A5עמודים ,כרומו  880גר',

"האלבום"

למינציה בעטיפה ,כריכת סיכות.

"תקופת
הפעילות"

התקופה האמורה בסעיף  8להלן.

תקופת המבצע  /תקופת הפעילות
8.3

תקופת הפעילות ,בקשר עם המבצע ,תחול החל מיום  3.1.8033ועד ליום .10.3.8033

8.8

מובהר בזאת כי פזגז תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי
שיקול דעתה הבלעדי.

אופן ההשתתפות במבצע
 1.3על מנת להשתתף בפעילות ,על כל לקוח של פזגז ,לרכוש בחנויות החברה הפרוסות
ברחבי הארץ ,את אחד המכשירים הבאים:
1.3.3

מחמם מים תוצרת  Rinnaiיפן.

1.3.8

מייבש כביסה תוצרת  Rinnaiיפן.

1.8

פרטי הלקוח יועברו לחברת הפרסום ,אשר תיצור קשר טלפוני עם הלקוח בתוך 83
ימים ממועד רכישת אחד המכשירים ,לצורך מתן פרטים אודות המתנה לה זכאי
ואופן קבלתה .מספר הטלפון אליו תתקשר חברת הפרסום הינו מספר הטלפון של
הלקוח המצוי ברישומי פזגז .האחריות בנוגע למסירת פרטים מדויקים של מספר
הטלפון ,חלה על הלקוח בלבד.

1.1

במידה וחברת הפרסום לא תצליח ליצור קשר טלפוני עם הלקוח ,לאחר שלושה
ניסיונות ,אשר יעשו בהפרש של יום אחד לפחות בין ניסיון לניסיון ,יתבצע ניסיון

רביעי ,זאת בתוך שבוע ימים שלאחר מכן; היה וגם ניסיון זה להשיג את הלקוח לא
יצלח ,תחול על הלקוח האחריות ליצירת קשר עם חברת הפרסום ,במסגרת תקופת
המבצע בלבד ,באמצעות טלפון שמספרו.083-8083138 :
1.3

לאחר קיום שיחת הטלפון ,בין הלקוח לחברת הפרסום ,כאמור בסעיפים  1.8או 1.1
לעיל ,יישלח ללקוח סיכום השיחה הטלפונית ,באמצעות דוא"ל (אשר כתובתו תימסר
ע"י הלקוח לחברת הפרסום במהלך השיחה הטלפונית) ,והנחיות נוספות בנוגע לאופן
מימוש המתנה.

1.8

הלקוח יתבקש להעביר לחברת הפרסום  30תמונות ,לכל היותר ,בגודל מינימלי
 ,KB100לפי בחירתו ,ובהתאם להנחיות הטלפוניות שיינתנו לו בשיחה הטלפונית.
באפשרות הלקוח להעביר את התמונות באמצעות הדוא"ל ,באמצעות  ,Dropboxאו
באמצעות דיסק אותו ידאג לשלוח לחברת הפרסום ,על חשבונו .משלוח התמונות,
כאמור ,יעשה לא יאוחר מיום .81.30.33

1.1

.2

עם קבלת התמונות ,תישלח חברת הפרסום ללקוח דוא"ל ,המאשר את קבלת
התמונות .במידה והלקוח לא קיבל הודעת דוא"ל ,כאמור ,יצור קשר עם חברת
הפרסום ,בטלפון שמספרו.083-8083138 :

תנאים נוספים
3.3

עבור כל קנייה של מכשיר ,יוענק אלבום דיגיטלי אחד במתנה ,בהתאם להגדרת
"המתנה" ,ברישא לתקנון זה.

3.8

האלבום יהיה בגודל  ,A5ויכיל לכל היותר 30 ,תמונות ,בגודל מינימלי .KB100

3.1

באפשרות הלקוח לבחור כותרת לאלבום התמונות .לא תהיה ללקוח אפשרות
להכנסת מלל נוסף לאלבום.

3.3

אין באפשרות הלקוח לעצב את האלבום ו/או להשפיע על אופן עיצובו ,וללקוח לא
יהיו כל דרישות ו/או תלונות כלפי החברה ו/או חברת הפרסום ,בנוגע לאופן עיצוב
האלבום.

.5

קבלת המתנה
8.3

כל לקוח אשר עמד בתנאי תקנון זה ,ושלח תמונות כמפורט בסעיפים  1.8ו 3 -לעיל,
יקבל מתנה ,אשר תישלח אליו על ידי חברת הפרסום ,באמצעות דואר רגיל .הפקת
האלבום תתבצע כחודש וחצי לאחר קיום שיחת הטלפון עם הלקוח ,כמפורט
בסעיפים  1.8ו 1.1 -לעיל.

8.8

הכתובת אליה תישלח המתנה הינה כתובת הלקוח ,כפי שנמסרה על ידי הלקוח
בשיחת הטלפון ,אשר קיים עם חברת הפרסום .האחריות בדבר מסירת כתובת
עדכנית לפזגז ו/או לחברת הפרסום תחול על הלקוח ,בלבד .לפזגז ו/או לחברת
הפרסום אין ולא תהיה כל אחריות בנוגע למימוש המתנה במידה ופרטי הלקוח
הקיימים ברישומי החברה ,אינם מעודכנים.

8.1

למען הסר ספק מובהר ,כי לקוח ,אשר ויתר על המתנה ,או לא עמד בתנאי תקנון זה,
יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי פזגז ו/או מי מטעמה.

8.3

.6

הזכייה במתנה במסגרת הפעילות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה .המתנה אינה
ניתנת לשינוי ,החלפה או המרה.

כללי
1.3

תקנון הפעילות ניתן לעיון במשרדי פזגז ,וכן באתר האינטרנט של פזגז.

1.8

התקנון ותנאי השימוש בו כתובים בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומיועדים לזכר
ונקבה כאחד.

1.1

הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון ,כתנאי מוקדם להשתתפותך במבצע.

1.3

תקנון זה הינו חוזה ומטרתו להסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע .התקנון ממצה
את זכויות וחובות הצדדים ,בקשר להשתתפות במבצע ,וההשתתפות במבצע מהווה
הסכמה מלאה לאמור בו.

1.8

ההשתתפות במבצע הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף.

1.1

פזגז ו/או חברת הפרסום ו/או מי מטעמן לא יישאו באחריות בגין כל הוצאה ,נזק או
הפסד שיגרמו ללקוח ,הקשורים במישרין ו/או בעקיפין עם המבצע ,לרבות עקב
שיבוש ,תקלה ,איחור ,פגם ,איבוד המתנה בשילוח ,או כל עניין אחר הקשור בנושא
השילוח .שילוח המתנה הינו באחריות דואר ישראל בלבד.

1.6

פזגז שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן ו/או לתקן את תקנון המבצע בכל
עת .באחריותם הבלעדית של המשתתפים במבצע להתעדכן בכל שינוי ו/או עדכון
שייעשה בתקנון ושיפורסם באתר האינטרנט של החברה ובמשרדי הנהלת פזגז בע"מ.

1.5

פזגז ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי ולא תהיה להם חובה כלשהי ,לרבות
חלוקת המתנות ו/או פיצוי כלשהו ,במידה והמבצע לא יחל ו/או יופסק ,מכל סיבה
שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

1.3

פזגז שומרת לעצמה את הזכות להחליף את סוג המתנה ,למתנה בעלת ערך דומה ,על
פי שיקול דעתה הבלעדי ,מבלי שתהיה למשתתף כל טענה כלפי פזגז ,בעניין זה.

 1.30פזגז תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה ,ככל
שתתעורר במהלך תקופת הפעילות ו/או בקשר עימה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה
ו/או כל מצב בלתי צפוי ,ככל שיווצר במהלך הפעילות ,בין אם צוינו במפורש בתקנון
זה ובין אם לאו ,ולמשתתף לא תהיה כל טענה כנגד פזגז בשל כך.
 1.33למען הסר ספק ,תקנון הפעילות הינו לצרכי פעילות שיווקית גרידא ,ולא ייחשב
כמשחק אסור ו/או הגרלה ו/או הימור ,כהגדרת מונחים אלו בסעיף  883לחוק
העונשין ,וזאת עקב העובדה ,כי הזכייה אינה תלויה בגורל.
 1.38המבצע מתקיים בליווי יועציה המשפטיים של פזגז בע"מ; בשאלות ניתן לפנות
לטלפון  01-3155055או לכתובת :דרך המכבים  ,31ראשון לציון .6830108
 1.31מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור למבצע ו/או לפעילות זו ,יהיה אך ורק בבית
המשפט המוסמך בעיר תל אביב.

