 1בספטמבר 2020

מצטרפים ל"טבורית" ומקבלים תווי קנייה בשווי  1,500ש"ח
ל Minene -או טל רהיטי תינוקות
תקנון מבצע
 .1הגדרות
" 1.1עורכת המבצע" – "טבורית" המאגר המרכזי לדם טבורי בע"מ (להלן" :טבורית").
" 1.2המבצע" – לקוחות המצטרפים לשירות איסוף ,שימור וביטוח דם טבורי ב"טבורית"
במהלך תקופת המבצע יקבלו תווי קנייה של  Mineneאו טל רהיטי תינוקות בשווי
.₪ 1,500
" 1.3תקופת המבצע" – המבצע יתקיים בין  1.9.2020ל.30.9.2020-
" 1.4זכאים להשתתף" – לקוחות שהתקשרו עם "טבורית" במהלך תקופת המבצע
בהסכם לאיסוף ,שימור וביטוח דם טבורי ,למעט מבוטחות מאוחדת שיא.
אין כפל הטבות ,הנחות ,מבצעים ומתנות.
במידה והלקוח זכאי להנחה ב"טבורית" (למשל ,בשל חברותו במועדון צרכנות כזה
או אחר) ,יהיה רשאי לבחור בין השתתפות במבצע לבין קבלת הנחה המגיעה לו.
" 1.5המתנה"  -תווי קנייה בשווי  ₪ 1,500ל Minene -או טל רהיטי תינוקות.
 1.5.1תווי קנייה ל - Minene -ניתן לממש בחנויות  Mineneבת"א ,רשפון והרצליה,
או באמצעות הזמנה באתר אינטרנט  .www.minene.netלא ניתן לממש את תווי
הקנייה בכפל מבצעים או הנחות .המתנה איננה ניתנת להחלפה או להמרה בכסף.
 1.5.2טל רהיטי תינוקות – ניתן לממש בחנות הבית של "טל רהיטי תינוקות"
הנמצאת בפארק תעשיות ראם ,רחוב הסרן  25בני עייש ,או בהזמנה טלפונית
בטלפון  .08-8599559השובר כולל את עלות המשלוח ואינו כולל את עלות
ההרכבה .לא ניתן לממש בכפל מבצעים או הנחות .המתנה איננה ניתנת להחלפה
או להמרה בכסף.
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" 1.6ספק המתנה" –
 1.6.1חברת מיננה בע"מ
 1.6.2טל רהיטי תינוקות ו/או ICandy

 .2פרשנות
 .2.1בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים
אחרים כלשהם בדבר המבצע ,לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ו/או באתר
האינטרנט של החברה ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 .2.2בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה
ו/או רבים.

 .3אספקה
3.1

השובר יישלח ללקוח יחד עם הערכה לאיסוף הדם הטבורי או באמצעות דואר
רשום או באמצעות דוא"ל.

3.2

"טבורית" וספקי המתנה לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-
אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות
שביתות ,השבתות וכיו"ב.

3.3

"טבורית" אינה אחראית על טיב ו/או עלות ההרכבה המבוצעת ע"י טל רהיטי
תינוקות ו/או מי מטעמם.

 .4ביטול עסקה
במקרה בו קיבל הלקוח את המתנה במסגרת המבצע וההתקשרות עם "טבורית" מתבטלת
מכל סיבה שהיא – יתבקש הלקוח להחזיר את תווי הקנייה של  Mineneו/או טל רהיטי תינוקות
במלואם .במידה ומימש את התווים (במלואם או בחלקם) ,יחויב בסך של .₪ 1,500
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 .5כללי
5.1

בהשתתפותו במבצע באמצעות התקשרות בהסכם לאיסוף דם טבורי עם
"טבורית" ,מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון וכי
הוא מקבל עליו את הוראותיו ,וגם אם לא קרא את התקנון ,מסכים המשתתף ו/או
הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

5.2

"טבורית" אינה אחראית לטיב ו/או לאיכות המתנה ו/או השירות הקשורים למתנה
והאחריות הבלעדית בכל הקשור לאמור הינה של ספק המתנה.

5.3

"טבורית" שומרת לעצמה את הזכות לבטל בכל עת את המבצע על פי שיקול דעתה
הבלעדי .המבצע עד גמר המלאי.

5.4

"טבורית" רשאית לשנות את מבנה ,תוכן ,נהלים ,תאריכים ,תקופת המבצע ,סוג
המתנה ,על פי שיקול דעתה המוחלט.

5.5

"טבורית" שומרת לעצמה את הזכות למנוע השתתפותו של כל אדם ו/או גורם
במבצע מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה.

5.6

המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים ,מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את
טבורית מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין למבצע
ו/או למתנה ו/או למימושה.

5.7

המבצע כפוף לתקנון ,הנמצא לעיון במשרדי "טבורית" ,ברח' הנביאים  ,55רמת
השרון ,וכן באתר האינטרנט של "טבורית".www.taburit.co.il ,
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