תקנון מבצע "חבר מביא חבר"
תוקף – החל מ08.02.2021 -
מטרת תקנון זה היא להסדיר את שיתוף הפעולה בינך לבין חברת "טבורית"  -המאגר המרכזי לדם
טבורי בע"מ (להלן "טבורית") ,ככל שזה נוגע להשתתפותך במבצע "חבר מביא חבר" של החברה.
הפנייה בתקנון זה היא בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד והכוונה היא לשני המינים.
קריאת תקנון זה היא בבחינת הבנתך והסכמתך לתנאים המפורטים בו ולקיומם כלשונם .במידה
ואינך מסכימה לתנאים אלה ,אנא הימנעי מלקחת חלק במבצע "חבר מביא חבר" של "טבורית" בכל
צורה ואופן.
 .1הגדרות:
"החברה" או ״טבורית״

טבורית המאגר המרכזי לדם טבורי בע"מ

"המתנה"

אחד מהבאים ,לבחירה:




גיפטקארד של  MAXבשווי ₪ 200
גיפטקארד של  Mineneבשווי ₪ 300
המחאה בשווי ₪ 200

המשתתפת

לקוחת "טבורית" ששמרה דם טבורי בחברה בלידה אחת
לפחות ,אשר ממליצה לזוג של קרובי משפחה  /חברים בהריון
להצטרף לשירות "טבורית" .עובדי "טבורית" אינם רשאים
להשתתף במבצע.

זוג עליו ניתנת המלצה

בני הזוג בהריון ,שניהם וכל אחד מהם לחוד שפרטיהם נמסרו
ל"טבורית" ע"י המשתתפת במסגרת ההמלצה להצטרף
לשירות.

מבצע "חבר מביא
חבר"

הענקת תגמול למשתתפת שהמליצה על זוג שהצטרף לשירות
"טבורית"  -בהתאם ובכפוף לתנאי תקנון זה.

״הפניה״

מסירת פרטים של זוג בהריון (אישה או בן זוגה) ,לרבות שם
פרטי ,שם משפחה ומספר טלפון.

"תקופת המבצע"

החל מיום  08.02.2021ועד להפסקת המבצע בהתאם
להוראות סעיף  3לתקנון מבצע זה.

" .2טבורית" רשאית למסור לזוג שניתנה עליו ההמלצה את פרטי המשתתפת .למען הסר
ספק ,אין להמליץ על זוג ללא קרבה משפחתית ו/או היכרות אישית אתו.
 .3בהעברת פרטי הזוג ,מתחייבת המשתתפת כי הפרטים מועברים בהסכמתו של בן/בת
הזוג ,וככל שתישמע טענה מצד בני הזוג או מי מטעמם כי ההפניה הועברה שלא
בהסכמתם ,או כל טענה אחרת בקשר לכך ,מתחייבת המשתתפת או מי מטעמה לשפות
את "טבורית" בגין כל נזק שייגרם לחברה כאמור.
 .4המשתתפת תתוגמל ,כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים:
 4.1המשתתפת העבירה פרטי קשר תקינים של זוג בהריון ,לרבות שם פרטי ושם
משפחה של ההריונית ומספר טלפון נייד תקין ליצירת קשר.
 4.2נציג/ת "טבורית" הצליח/ה לשוחח עם ההריונית ב 1-מתוך  3ניסיונות התקשרות
וההריונית הסכימה לקבל מידע על שימור דם טבורי ב"טבורית" בלידה.
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 4.3זוג עליו ניתנה המלצה לא שמר דם טבורי ב"טבורית" בעבר ולא פנה לקבלת מידע
על שירות "טבורית" באופן עצמאי בהריון הנוכחי.
 4.4הזוג הצטרף לשירות "טבורית" ולא ביטל את הצטרפותו מכל סיבה שהיא.
 .5ניתן להמליץ על חברים או קרובי משפחה באחת הדרכים הבאות:
 5.1מילוי פרטים בקישור הבא באתר "טבורית" http://www.taburit.co.il/join- -
/friends
 5.2שיחת טלפון למספר 1-700-500-117
 5.3הודעה פרטית בדף הפייסבוק של "טבורית" /https://www.facebook.com/taburit
או בערוץ האינסטגרם של "טבורית" /https://www.instagram.com/taburit
 5.4פנייה לנציג/ת "טבורית" באמצעות דוא"ל.
 5.5במידה ואחד מבני הזוג עליו ניתנה ההמלצה יוצר קשר עם "טבורית" באופן עצמאי,
עליו לציין במפורש שהופנו ע"י לקוחת "טבורית" ,לרבות שם הלקוחה ,כבר בשיחה
ראשונה עם הנציג/ה.
 .6למען הסר ספק ,במקרים הבאים לא תהיה אפשרות לתגמול לקוחה במסגרת מבצע "חבר
מביא חבר":
 6.1זוג בהריון עליו ניתנה המלצה כבר שמר דם טבורי ב"טבורית" בעבר.
 6.2אחד מבני הזוג יוצר קשר עם "טבורית" באופן עצמאי ,אך לא מציין כבר בשיחה
הראשונה שהופנה ע"י לקוחת טבורית (ראו סעיף  5.5לעיל).
 6.3זוג קיבל מידע על שירות "טבורית" ,אך לא הצטרף לשירות בסופו של דבר או
לחילופין הצטרף ובהמשך ביטל את הצטרפותו מכל סיבה שהיא ומנת דם טבורי לא
הוקפאה.
 .7תגמול משתתפים במסגרת מבצע "חבר מביא חבר" :לקוחה שזכאית לתגמול בכפוף לסעיף
 4לעיל תקבל מ"טבורית" הודעת דוא"ל ו sms-לבחירת מתנה אחת מרשימת המתנות
שבסעיף  1לעיל .הודעות דוא"ל ו sms -תישלחנה אחרי שההריונית עליה התקבלה
ההמלצה ילדה ומנת הדם הטבורי שנאספה הוקפאה (עד  10שבועות אחרי הלידה).
" .8טבורית" תוכל להודיע בכל עת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,על סיום המבצע ו/או שינוי
תנאיו .עם זאת ,לקוחות פוטנציאליים שכבר הופנו בכפוף לתנאי המבצע בטרם הודיעה
טבורית על סיומו  -יהיו זכאים לתגמול כמפורט בתקנון זה.
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