
 נס חג החנוכה תקנון פעילות 

 הגדרות

 למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן: 

 

 טרמינל איקס אונליין  בע"מ "  "עורכת הפעילות

ה   "הפעילות"  התאריכים  בין  איקס  טרמינל  באתר  רכישה  שמבצע  לקוח  ה    10.12.2020כל  ועד 

 יחידות במלאי    50,000או עד גמר המלאי המוקדם מביניהם.  )בחצות(  18.12.2020

   כרטיס המקנה הטבה לאתר. יהא זכאי לקבל 

 

מיום   תקופת הפעילות  ליום     10.12.2020החל  המוקדם    )בחצות(   18.12.2020ועד  המלאי  גמר  עד  או 

 יחידות במלאי 50,000מביניהם. 

 כל מי שיבצע רכישה באתר "טרמינל איקס" בתקופת הפעילות  "משתתף" 

הפעילות פתוחה לכל לקוח באתר הפעילות, אשר ביצע הזמנה באתר ושפעל בהתאם להוראות    

 והנחיות כאמור בתקנון זה 

אפוטרופסיו   ו/או  הוריו  להסכמת  בכפוף  הנה  ההטבה,  קבלת  קטין  של  במקרה  כי  מובהר 

 החוקיים שתועבר לידי עורכת הפעילות.   

 "_____כרטיס גירוד המקנה הטבה  לאתר הטבה"

 כולל כפל מבצעים, בקניה הבאה באתר  –הנחה על כל האתר   אקסטרה  10%קודי קופון המקנים  35,000

 הנחה על כל מותגי הספורט באתר, ללא כפל מבצעים*, בקניה הבאה באתר  20%קופון המקנים קודי     15,000:

 ₪ לרכישה באתר בקניה הבאה באתר 1000קודי קופון המקנים  3

 ההטבה לא תקפה ברכישת כרטיסי מתנה/תווי קניה 

 כולל הטבת מועדון מימוש ההטבה מותנה בהרשמה לאתר ואינו

 הקופון למימוש חד פעמי ויחיד ללא כפל קופונים,  

 

הזכייה בפרס במסגרת הפעילות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. הפרס לא ניתן לשינוי, החלפה או המרה   .2.1

 אלא בהסכמת עורכת הפעילות מראש ובכתב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.  

כל סיבה שהיא ובכל  עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בשיקול דעתה הבלעדי, את הפרס מ .2.2

 עת ו/או להתנות את הענקת הפרסים בתנאים נוספים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.

מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת הפעילות תהא רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי   .2.3

 שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא. 
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 תקופת הפעילות   .3

 בחצות )להלן: "תקופת הפעילות"(.   18.12.2020ועד ליום   10.12.2020עילות תיערך החל מיום פה .3.1

בזאת כי עורכת הפעילות, תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה    בהרומ .3.2

 הבלעדי.  

 בפעילות  השתתפות .4

  שתתף אינו חייב להסכים לאמור בתקנון ואולם אם אינו מסכים אינו רשאי להשתתף בפעילות.מה .4.1

מהוראות תקנון זה בכל עת ובלא צורך בהודעה  רכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה וע .4.2

על כך, מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון באתר עמוד הפעילות. האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה  

  .מעת לעת חלה על המשתתף

בכל מקרה בו יפר משתתף בפעילות את הוראות התקנון או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי עורכת הפעילות   .4.3

לת האתר, תהיה עורכת הפעילות רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות ואת זכייתו. משתתף בפעילות  או מפעי

 מוותר מראש על כל דרישה, טענה או תביעה כנגד עורכת הפעילות כאמור לעיל. 

4.4.  

 ההשתתפות בפעילות מותנית בהרשמה לאתר טרמינל איקס.  .4.5

 פרטיות  מדיניות  .5

 הפעילות.   עורכת  רטים המזהים אשר תמסור בעת ההרשמה לפעילות יישמרו במאגר הלקוחות של פה .5.1

תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך, אלא במקרים   לא הפעילות    רכתוע .5.2

 שלהלן:  

ים על ידי  ככל שהדבר דרוש לצורך ניהול ובקרת הפעילות, לרבות באמצעות מחקרים וסקרים הנערכ ▪

 צדדים שלישיים עבור עורכת הפעילות; 

 העברת הפרטים האישים בתוך קבוצת החברות הקשורות עורכת הפעילות.  ▪

( וברשתות חברתיות נוספות בפעולות שתבצע באתר  Facebookיתכן ונאפשר לך לשתף בפייסבוק ) ▪

". פייסבוק או הרשתות  Like"-" וShareבאמצעות התקני פייסבוק או רשתות נוספות כדוגמת התקני " 

בנושא   נוסף  מידע  שלך.  הפרופיל  דרך  ברשותם  הקיים  המידע  עם  הנ"ל  המידע  את  להצליב  עשויות 

למצ ניתן  בנתונים  פייסבוק  של  השימוש  פייסבוק:  מדיניות  באפליקציה  וא 

https://www.facebook.com/about/privacy  באפליקציות כאמור  שיתוף  לך  ונאפשר  ייתכן  כן   .

 חברתיות נוספות. השיתוף יתבצע בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותן אפליקציות. 

אות תקנון זה או אם תבצע פעולות הנחזות על ידי עורכת הפעילות כמנוגדות לדין או  אם תפר את הור ▪

 לתקנון או ניסיון לבצע פעולות כאלה; 

אם יתקבל בידי עורכת הפעילות צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד   ▪

 שלישי; 

 יהיו, בינך לבין עורכת הפעילות;   בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם  ▪

בכל מקרה שעורכת הפעילות תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך   ▪

 או לגופו או לרכושו של צד שלישי; 

או   ▪ לחברות  השתתפותך  בעקבות  שנאסף  והמידע  פרטיך  את  להעביר  רשאית  תהיה  הפעילות  עורכת 

בת וחברה אחות ובלבד שהם  -אם, חברה-עורכת הפעילות, כדוגמת חברתלארגונים אחרים הקשורים ל

 פי הוראות מדיניות פרטיות זו; -ישתמשו במידע זה רק על 

עורכת הפעילות רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים   ▪

 קול דעתה הבלעדי. קשורים וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, וכל צד שלישי בהתאם לשי

https://www.facebook.com/about/privacy
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רכת הפעילות מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים  וע .5.3

מורשית לנתונים שיאספו במסגרת הפעילות, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, עורכת הפעילות לא  -לחדירה בלתי

ג מפני  מוחלט  באופן  חסינה  תהיה  בפעילות  שהשתתפות  בלתימתחייבת  שייאסף  -ישה  למידע  מורשית 

 במסגרתה. 

לא  אל .5.4 הפעילות תהא רשאית, אך  עורכת  הסכמתך לקבלת דבר פרסומת,  ונתת את  חר שנרשמת לפעילות 

ובכלל זה עדכוני תוכן ודברי פרסומת, כמשמעות    עורכת הפעילות חייבת, לשלוח לך עדכונים ביחס למוצרי  

בסעיף   התשמ"ב  30הדברים  ושידורים(,  )בזק  התקשורת  לחוק  בך  1982  –א.  לחזור  תוכל  עת,  בכל   .

ידי משלוח הודעת סירוב.  -על  מהסכמתך ולהודיע על סירובך לקבל דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים

 הפרסומת שישלח.   הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי

6.  

•  

 כללי  .7

 נון הפעילות ניתן לעיון במשרדי עורכת הפעילות וכן באתר הפעילות.  קת .7.1

ל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפיעלות,  כב .7.2

 תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. 

שתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף בפעילות כי קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו הב .7.3

 וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף בפעילות כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.  

ג ומין בקשר לפעילות,  שתתפי הפעילות ולכל מי מטעמם לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה מכל סומל .7.4

 לפרס, לתקנון ו/או לכל עניין אחר הקשרו והכרוך בהם.  

רכת הפעילות או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת  וע .7.5

האינטרנט, החשמל, או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא תשא באחריות להפסקות,  

, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפות בפעילות,  הפרעות

 במישרין או בעקיפין. 

עה תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, ברשת התקשורת ו/או באתר הפעילות, שיש בה כדי להשפיע  רא .7.6

במישרין או בעקיפין על התנהלותה התקינה של הפעילות בכל אופן שהוא, ו/או כדי למנוע מבעד מי שמעוניין  

כת הפעילות. עורכת  מלהשתתף בפעילות, לא תהא למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עור

הפעילות לא תשא ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתתף כלשהו, בגין כל הוצאה ו/או  

 נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו בפעילות. 

את תנאיה    רכת הפעילות רשאית להפסיק או לבטל את הפעילות )במהלך הפעילות או בסיומה( או לשנותוע .7.7

 )שינויים סבירים( בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

רכת הפעילות תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או  וע .7.8

צוינו    בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שיווצר במהלך הפעילות, בין אם

 במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך. 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי עורכת הפעילות אינה אחראית כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או   .7.9

אחר אשר ייגרם למשתתף ו/או לאחר עקב הפעילות ו/או בשל זכייתו בפרס כלשהו ו/או עקב השתתפותו  

 ו/או נזק שנגרם במהלך הפעילות.  בפעילות

ען הסר ספק, תקנון הפעילות הינו לצורכי פעילות שיווקי גרידא, ומוכרעת על ידי יכולת יצירה ומקוריות מל .7.10

לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה, כי הזכייה אינה תלויה    244והיא לא תחשב כפעילות כהגדרתה בסעיף  

 בגורל. 

 ר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פנייה בלשון נקבה ו/או רבים.  קנון זה השימוש הינו בלשון זכתב .7.11
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