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 "(תקנון" )"הGalaxy S9לרוכשים "הטבה מבצע  תקנון

 

 "שקלים 250גיפט קארד בשווי ותוכלו לקבל  +GALAXY S9/S9 קנו"מבצע יחולו על  הז תקנוןהתנאים המפורטים ב

 קומה, C בניין) 22 ברט אהרון' רח, 514797851סמסונג אלקטרוניקס ישראל בע"מ, ח.פ. , אשר מקיימת "(מבצעה"להלן: )

  ."(החברה)" 4951448 תקווה-פתח ,3764. ד.ת, אריה קריית, (6

 

 מבצעאופן ותנאי ההשתתפות ב .1

 מבצע, יהא זכאי להשתתף ב2בסעיף כהגדרתה  מבצעתקופת ה , במהלךרק אדם אשר מילא אחר כל התנאים הבאים

 (:", בהתאמהמשתתףו" "תנאי ההשתתפות)"

 אדם פרטי, תושב ו/או אזרח ישראל ו/או אדם שהינו בעל היתר שהייה חוקית בישראל, אשר גילו עולה על .1.1

  ;מבצעשנים במועד השתתפותו ב (18שמונה עשרה )

 מבצעב ובמועד השתתפות( שנים 18על אף האמור לעיל, מובהר כי אדם שטרם מלאו לו שמונה עשרה ) .1.1.1

כשהוא  מבצעבתנאי שניתן אישור בכתב להשתתפות הקטין ב מבצעיהא זכאי להשתתף ב"(, קטין)"

 "(. אישור אפוטרופוסידי אפוטרופוס אחר( )"-ידי אחד מהוריו )או על-חתום על

 החברה תהיה רשאית לדרוש את אישור האפוטרופס לפי שיקול דעתה.  .1.1.2

 .+Samsung Galaxy S9/S9  את המכשירו/או רכש  שדרג .1.2

 והלאה. 3.5.2018המכשיר נרכש מתאריך  .1.3

במידה שעמד בתנאי המבצע למכשיר היה זכאי להטבה אחת בלבד משתתף ייובהר למען הסר ספק כי כל  .1.4
 .ובכפוף להם

במידה  Samsung Accountלחשבון היה זכאי להטבה אחת בלבד משתתף ייובהר למען הסר ספק כי כל  .1.5
 .שעמד בתנאי המבצע ובכפוף להם

זכאים להשתתף ע"פ רישומי סמסונג שנקנו מיבואן מורשה  +Samsung Galaxy S9/S9רק מכשירי  .1.6
 במבצע.

 

 מבצעתקופת ה .2

 המוקדם מביניהם או עד גמר מלאי ההטבה, ועד בכלל, 15.7.2018 יוםב יםיסתתו 3.5.2018 חל ביוםת מבצעתקופת ה

או להאריך את תקופת ו/להפסיק  ו/או החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנותלמען הסר ספק,  ."(מבצעתקופת ה)"

 בכל עת על פי שיקול דעתה. מבצעה

 

 מבצעה .3

 שקלים. 250שובר מתנה בסך לקבל תהיה אפשרות  +Samsung Galaxy S9/S9מכשיר  שירכושלמשתתף  .3.1

 במכשיר שנרכש. Samsung Membersציית קדרך אפליניתן יהיה לממש את ההטבה  .3.2

ההטבה תהיה לאפליקציה מכשיר הנייד, לאחר הרישום ב Samsung Membersהמשתתף יכנס לאפליקצית  .3.3

 .באפליקציה עצמהשישמר לתקופה מוגבלת (, שם יוריד המשתתף קופון benefitsזמינה לו באזור ההטבות )

 .שם יבחר את ההטבה, Buyme לאתר חברתשיופיע ויועבר הורדת הקופון יכנס המשתתף לקישור לאחר  .3.4

בהתאם לתקנונה  אחראית להספקת ההטבה ולשירותים הנלווים להה היא"( Buymeהחברה )להלן: " .3.5
 .ולכללים שייקבעו על ידה מעת לעת בקשר עם מתן ההטבה ו/או השירותים

המפורטות בסעיף זה, חלה על המשתתף. החברה אינה אחראית ולא  הפעולותהאחריות הבלעדית על ביצוע  .3.6
תהיה אחראית לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו במערכות 
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טים ו/או בנוגע החברה ו/או לכל נזק, הטעייה, מרמה, חסרון כיס ו/או כל טענה אחרת בקשר עם הפר
למהימנותם. עוד יובהר, כי רק מי שפרטיו נקלטו בפועל אצל החברה באופן נכון ומדויק יהא זכאי להשתתף 

 .מבצעב

 ההטבה .4

 שקלים. 250על סה"כ של  Buymeשובר אלקטרוני של חברת ההטבה הינה  .4.1

 על בסיס "כל הקודם זוכה" ו/או עד גמר המלאי. הטבות 1000הוא מינימום   מלאי ההטבות במבצע .4.2

ללא כל  או את כמות ההטבות החברה שומרת לעצמה את הזכות לגרוע ו/או לשנות ו/או להחליף את ההטבה .4.3
 לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך. מבצעלמשתתפים בומגבלה, 

. כל אמור במבצע ובתנאים אלה ולא מעבר לכךהכוללת אך ורק את  הטבהלמען הסר ספק מובהר כי הזכייה ב .4.4
, לרבות כלכלה, נסיעות, הוצאות הטבהו/או בקשר למימוש ה משתתףהוצאה נוספת בקשר עם השתתפותו של 

אחראי לבדו יהא  המשתתף ,כן בלבד. כמו המשתתףוכיו"ב, יחולו על  משתתףמיוחדות בגין מגבלות של ה
)אם יש צורך בכך( והוא  הטבהשורים הנדרשים לצורך מימוש הלעשות את כל הסידורים ולקבל את כל האי

 מוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

להעברה, להסבה, לשעבוד, לשינוי, להחלפה או להמרה )בין  נתנית הבלבד, ואינ משתתףל תאישי ההינ הטבהה .4.5
המרה מלאה ובין המרה חלקית(, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר. על אף האמור, החברה 

  .המשתתף, לפי בקשתו בכתב של הטבהתהיה רשאית, לפי שיקול דעתה , להסכים לשינוי בזהות מממש ה

)בין אם  משתתףו/או נזקים שיגרמו ל הטבהלכל ביטול ו/או דחייה ו/או שינוי ב החברה לא תישא באחריות .4.6
ולא תישמע כנגד החברה ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או דרישה בקשר  הטבהישירים ובין אם עקיפים( בקשר ל

 לכך.

 מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את הזכייה של מי .4.7
או מקבל  משתתף, אם, על פי שיקול דעתה, יש בהתנהלות אותו הטבהו/או לדרוש את השבת ה המשתתפיםמ

 משום הפרה של הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין. ההטבה

 אחריות .5

ובכפוף לתקנונה ולתנאי מתן  בלבד Buymeהאחריות הבלעדית לאספקת, לטיב, ולמימוש ההטבה, תחול על  .5.1
. השירות שייקבעו על ידה מעת לעת לרבות בין היתר בקשר עם מדיניות איסוף ושימוש במידע לגבי המשתתף

למען הסר ספק, החברה ו/או מי מטעמה אינן נושאת ולא יישאו באחריות להטבה, לרבות לכל ביטול ו/או 
גרם לזוכה בהטבה ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי )בין דחייה ו/או שינוי כלשהו ו/או לכל נזק העלול להי

או לכל מרכיב אחר הכלול בהם, ולא תישמע ו/או תתקבל כנגד ו/אם ישירים ובין אם עקיפים( בקשר להטבות 
 החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. 

, לשנות , וכיו"בת ו/או אירוע בלתי צפויתקלה טכניטעות כגון ולא רק כפל רישום, רשאית בכל עת, עקב  החברה .5.2
, ו/או הטבהו/או ה בהטבה , כמות הזוכיםמבצעהמפורטים בתקנון זה, לרבות תקופת ה מבצעכל תנאי מתנאי ה

ותחייב כל  מבצעלנקוט בכל פעולה אחרת, הכול כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת ל
 משתתף.  

 כללי .6

, לרבות מבצעב םחברה המופיעיו/או לתכני ה מבצעבות זכויות קניין רוחני, בקשר לכל הזכויות מכל סוג, לר .6.1

הזכויות במוניטין, בסמליל, בכל סימן מסחרי ושם מסחרי, בין אם רשומים ובין אם לאו, ובכל זכות דומה 

החברה  אחרת הינם רכושה הבלעדי של החברה ו/או )לפי העניין( של צדדים שלישיים ויישארו רכוש בלעדי של

 .ו/או של צדדים שלישיים כאמור

זה ובכפוף להוראות כל דין חל, אין להשתמש, להעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ,  תקנוןאם קבוע אחרת ב למעט .6.2

לפרסם איזה חלק מהזכויות של החברה או של צדדים שלישיים כאמור )לרבות ומבלי לגרוע: תמונה, סרטון, 

מסחרי, סימן מסחר, לוגו, צליל, קוד מקור, קוד יעד, תוכנה( ללא הסכמת  עיצוב, טקסט, מידע, קובץ, תוכן, שם

 או אותם צדדים שלישיים בכתב ומראשו/החברה 
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הינה בכפוף לכל תנאי  מבצעמהווה אישור מצידו, כי ידוע לו שהשתתפותו ב מבצעעצם השתתפות המשתתף ב .6.3

 וכי נעשתה בהסכמתו המלאה. מבצעו/או סייג המצוי ב

והוא מקבל  תקנוןכי קרא את ה ,מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או המבקש להשתתף מבצעבהשתתפות ב .6.4

 .הוראותיועליו את 

החברה ו/או מי מטעמה ו/או ברשותה לרבות צד ג' יהיו רשאים לאסוף, לשמור, להשתמש ו/או למסור מידע  .6.5

ו/או צד ג' אחר לצורך רישום ו/או השתתפות במבצע   Buymeשימוש במידע"( לחברת  לגבי המשתתף )להלן: "

ו/או לאספקת השירות על ידי מי מהם וכי כל שימוש במידע על ידי מי מאלה הנה ותהיה כפופה להוראות 

תקנונם ולכללים שייקבעו על ידם מעת לעת, אשר יחולו לגבי כל עניין בקשר עם קבלת ההטבה ו/או השירות 

 דע. לרבות בקשר עם שימוש במי

לבין הנאמר במודעת פרסום ו/או בכל פרסום או  תקנוןהתאמה ו/או סתירה בין הקבוע ב-בכל מקרה של אי .6.6

ידי גורם מוסמך מטעמו, יגבר הקבוע -ידי החברה ובין אם על-מתן מידע אחר לציבור המשתתפים, בין אם על

 .הז תקנוןב

 . גם פניה בלשון נקבה ו/או רביםהשימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל  הז מבצעב .6.7

וגורמים  האפליקצייהמכשירם הסלולרי, תלויה, בין היתר, בתקינות  מבצעהמשתתפים ערים לכך, כי עריכת ה .6.8

, באופן מבצעאחרים שלחברה אין שליטה עליהם. לפיכך, תהא החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק את ה

 .מבצעגורמים שישבשו ו/או ימנעו את המהלך התקין של המלא או חלקי ומעת לעת, אם יתקיימו 

ה התקינה של רשת הטלפונים הארצית ו/או מבצעהחברה אינה אחראית ולא תהא אחראית באופן כלשהו ל .6.9

התקשורת ו/או המחשבים, על כל מרכיביה, ולא תישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן איזה 

כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר  מהשירותים האמורים ו/או לנזקים

 בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. מבצעייגרמו למשתתף ב

לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה  מבצעלמען הסר ספק, לאף משתתף כלשהו ב .6.10

עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, 

 שייגרמו עקב פעולות כאמור. 

חברה וכל גוף בכל מקרה לא תהיה למבקש להשתתף ו/או למשתתף כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד ה .6.11

 . מבצעם, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין או בעקיפין במ, או מי מטעמבצעאחר הקשור ב

הינו בבתי המשפט  זה תקנוןו/או לפרוש הוראות  מבצעסמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע ל .6.12

 אביב יפו.-המוסמכים במחוז תל

זוג, -אבא, אמא, אח, אחות, בן -. לעניין סעיף זה, "בני משפחה" מבצעאינם רשאים להשתתף ב החברהעובדי  .6.13

 בן, בת. 

  .[seil.db@samsung.com], בכתובת החברהניתן לפנות אל  מבצעלבירורים ושאלות בקשר ל .6.14

על פי תנאי שימוש ו/או תקנונים אחרים המפורסמים  החברהאין בתקנון זה כדי לגרוע מאילו מזכויותיה של  .6.15

 על ידה. 

 30.4.2018כן ליום מעוד

       


