גואינג דאץ' בע"מ
מבצע הטבה ברכישת שירות וידוא הגעה לאירוע
תקנון מבצע
חברת גואינג דאץ' בע"מ (להלן" :החברה") מכריזה בזאת על מבצע הטבה ללקוחות החברה אשר יתקשרו עם
החברה לרכישת חבילת שירות וידואי הגעה (כהגדרתם להלן) במסגרת תקופת המבצע (כהגדרתה להלן) ואשר יהיו
זכאים לקבלת ההטבה (כהגדרתה להלן) על פי התנאים המפורטים בתקנון זה להלן.
תקנון זה ממצה ומסדיר את היחסים בין הזכאים לקבלת ההטבה לבין החברה ,ומובהר בזאת ,כי עצם השתתפותך
במבצע מהווה ומבטאת הסכמה מלאה לכל תנאי התקנון .לכן ,אם אינך מסכים לתנאי התקנון ,כולם או חלקם,
אינך רשאי להשתתף במבצע.
.1

הוראות כלליות
 .1.1התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אולם הוא מיועד לשני המינים כאחד.
 .1.1החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.
 .1.1בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר ,בכתב או בעל פה ,מכל מין
וסוג שהוא ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

.2

הגדרות
למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:
"תקופת המבצע"  -מיום  11.1.1018ועד ליום .1.4.1018
אולמות אירועים שהתקשרו עם החברה בהסכם לשימוש בעמדת

"אולמות בית"

-

"רשומות"

באמצעות כרטיסי אשראי .מובהר כי החברה מנהלת רשימה של אולמות בית
וכי רשימת החברה תהווה ראייה מכרעת לקביעה אילו אולמות אירועים
נכללים במסגרת ההטבה כמפורט בתקנון זה.
 מספרי טלפון אשר ימסרו על ידי לקוחות החברה אשר רכשו מהחברה חבילתשירותי וידוא הגעה ,כאשר רשומה כוללת מספר טלפון אחד לכל תא משפחתי
נפרד.
 -אחת מן החבילות הבאות )i( :חבילת וידוא הגעה לאירוע ,באמצעות שליחת

" "Easy2Giveלסליקת כרטיסי אשראי ,באמצעותה ניתן להעניק מתנות

"חבילת שירות
וידוא הגעה"

שני סבבי הודעות  SMSמהאפליקציה של נותן השירותים לאורחי האירוע
(להלן" :סבבי  )ii( ;)"SMSחבילת ארבעה סבבי שיחות טלפוניות לאורחי
האירוע (להלן" :וידוא טלפוני") ו )iii( -חבילה הכוללת את חבילת סבבי ה-
 SMSוכן את חבילת הווידוא הטלפוני לאורחים שלא השיבו לסבבי ה.SMS -

"ההטבה"

-

מובהר כי מחיר חבילת שירות וידוא ההגעה יקבע באופן בלעדי על ידי החברה.
חבילת שירותים שתוענק על ידי החברה ותכלול )1( :שירות עמדת
" "Easy2Giveביום האירוע לסליקת כרטיסי אשראי באמצעותה יוכלו אורחי
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הלקוחות הזכאים להטבה להעניק מתנות באמצעות כרטיסי אשראי .עמדת
" "Easy2Giveתעמוד לשימוש אורחי הלקוחות הזכאים להטבה ביום
האירוע .מובהר כי אורחי הלקוחות הזכאים להטבה יוכלו להעניק מתנות
באמצעות כרטיס אשראי דרך אתר האינטרנט של החברה שכתובתו היא
 )1( ;www.easy2gift.co.ilשירות שליחת תזכורת באמצעות הודעת SMS

"הלקוחות
הזכאים להטבה"
או "המשתתפים"

.3

לאורחי האירוע ביום האירוע אשר תישלח לכל אחת מהרשומות שמסרו
הזכאים להטבה לחברה לצורך הענקת שירות וידוא ההגעה.
 לקוחות החברה בגירים (מעל גיל  )18אשר ירכשו מהחברה ,במסגרת תקופתהמבצע ,חבילת שירותי וידוא הגעה ,אשר יקיימו אירועים באחד מאולמות
הבית ואשר יחתמו עם החברה על "הסכם למתן שירותי הענקת מתנות לבעלי
אירועים באמצעות כרטיס אשראי" בנוסחו העדכני כפי שיקבע על ידי החברה.

ההשתתפות במבצע
 .1.1במבצע רשאים להשתתף לקוחות החברה הזכאים להטבה אשר ימלאו אחר נהלי תקנון זה.
 .1.1הזכאים להטבה מצהירים כי הובא לידיעתם כי תנאי לקבלת ההטבה הינו חתימתם על "הסכם למתן
שירותי הענקת מתנות לבעלי אירועים באמצעות כרטיס אשראי" בנוסח העדכני כפי שיקבע על ידי
החברה באותו מועד וכי ללא חתימה כאמור לא יהיו זכאים לקבל את ההטבה או לממשה.
 .1.1מבלי לגרוע מכל האמור בכל מקום בתקנון זה יובהר כי ככל שהתקשרות הזכאים להטבה עם החברה
לרכישת חבילת שירותי וידוא הגעה תבוטל מכל סיבה שהיא ,לא יהיו זכאים המשתתפים לקבל את
ההטבה או לממשה.
 .1.4ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי החברה לרבות בני משפחותיהם ,וכן על כל חברות בקבוצה
קשורה ו/או הפועלת מטעמן ,לרבות על בני משפחותיהם ,והם לא יהיו זכאים לקבלת הטבות במקרה
שהשתתפו במבצע בניגוד לאמור לעיל .לעניין סעיף זה" ,בן משפחה" משמעו בן זוג ,הורה ,ילד ,אח או
אחות.
 .1.3הזכאות להטבה הינה אישית ,אינה ניתנת להעברה ,וכפופה לעמידה בכל התנאים הקבועים בתקנון
זה .הלקוחות הזכאים להטבה אינם רשאים להסב את הזכות לקבלת ההטבה ,להחליפה בזכות אחרת
ו/או להמירה בכסף או שווה כסף .יובהר כי באירוע מסוג חתונה יחשבו שני בני הזוג כלקוח הזכאי
להטבה אחת ויהיו זכאים יחדיו להטבה אחת אשר תמומש על ידי שניהם ביחד.
 .1.3לחברה שמורה הזכות ,בכל עת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להחליף ו/או לשנות את ההטבה ולהציע
במקומה הטבה חלופית אשר תהיה שוות ערך ולזכאי להטבה לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגד
החברה.
 .1.3החברה שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,למנוע מהלקוחות הזכאים להטבה את
ההטבה ,וזאת מבלי לספק ללקוחות הזכאים להטבה סיבה כלשהי .מכל מקום ,ההודעה על החלטת
החברה כי הזכאי להטבה לא יהיה זכאי להטבה תימסר לזכאי להטבה במועד התקשרותו עם החברה
בהסכם לרכישת חבילת שירות וידוא הגעה או בכל שלב לאחריו ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של
החברה.
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 .1.8מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  1.3לעיל ,זכאי להטבה אשר השתתף במבצע תוך כדי ביצוע מרמה ,עבירה
על החוק או על הוראות תקנון זה או שפעל בחוסר תום לב או באמצעים שאינם כשרים או ראויים,
תהא השתתפותו במבצע זה בטלה מעיקרה .לעניין זה" ,חוסר תום לב" ייחשב ככל מעשה או מחדל
שאיננו עומד בקנה אחד עם אופן מבצע סביר ומקובל ו/או עם מהות המבצע ו/או מהווה עקיפה
כלשהי של כללי המבצע לרבות הוראות תקנון זה.
 .1.3כל מס ,היטל ,ניכוי או דרישה לתשלום מס ,מכל סוג שהוא ,בקשר עם ההשתתפות במבצע ו/או
ההטבה ,ככל שיוטלו ,יהיו באחריות הזכאים להטבה ועל חשבונם בלבד .החברה לא תהיה חייבת
בתשלום מס ו/או היטל מכל צורה שהיא בקשר ההשתתפות במבצע ו/או קבלת ההטבה .החברה תהיה
רשאית להעביר לשלטונות המס ו/או לכל גוף אחר ,אם תידרש לכך ,את פרטי הזכאים להטבה וכן
פרטים של מממשי ההטבה.
 .1.10החברה תהא רשאית לפרסם ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,את שמות הלקוחות הזכאים להטבה או
אלה שמימשו אותה באתר האינטרנט של החברה ו/או של צד שלישי כלשהו ו/או בחומרים פרסומיים
או שיווקיים של החברה או של צד שלישי כלשהו ו/או בכל מדיה אחרת ו/או ברשתות החברתיות.
 .1.11קביעת הזכאות להטבה הינה קביעה בלעדית של החברה והינה סופית ובלתי ניתנת לערעור או השגה.
 .1.11המשתתף מצהיר כי הוא יודע שתנאי להשתתפות במבצע הוא קריאת התקנון והסכמה לתנאיו ,וכי
עשה כן בטרם השתתף במבצע ,ולא תישמע כל טענה בדבר אי קריאת התקנון ו/או העדר הבנת הכתוב
בו ו/או אי הסכמה לסעיפיו השונים.
 .1.11החברה תודיע לזכאים להטבה על זכאותם להטבה בעת ההתקשרות בהסכם לרכישת שירות וידוא
הגעה ,באמצעות שיחה טלפונית או בכל דרך אחרת שתמצא החברה לנכון .יודגש ,כי החברה אינה
אחראית על מסירת ההודעה לזכאים להטבה בפועל .על זכאותם להטבה.
 .1.14מעבר לקבלת ההודעה כאמור בסעיף  1.11לעיל ,הזכאים להטבה לא יקבלו שובר כלשהו המעיד על
זכאותם להטבה .מובהר בזאת ,כי יהיה זה באחריות הזכאים להטבה לוודא אל מול החברה באם הם
זכאים לאחת מן ההטבות המפורטות בתקנון זה ,וכן לוודא אל מול החברה אודות מימוש ההטבה.
 .1.13לחברה שמורה הזכות ,בכל עת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להחליף ו/או לשנות את ההטבות ולהציע
במקומן הטבות חלופיות אשר תהינה שוות ערך ,ולמשתתפים לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגד
החברה ו/או כנגד מי מטעמה.
.4

ויתור ופטור מאחריות
 .4.1ההשתתפות במבצע היא על אחריותם הבלעדית של הזכאים להטבה.
 .4.1המשתתפים פוטרים בזאת את החברה ו/או מי מטעמה באופן מוחלט ,סופי ובלתי חוזר מאחריות
כלשהי לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר ,הפסד ,אובדן או הוצאה ,מכל מין וסוג שהוא ,אשר נגרמו
ו/או ייגרמו לו ו/או לאחר ,עקב המבצע ו/או השתתפות בו ו/או בשל זכייתם בהטבה ו/או בשל מימוש
ההטבה.
 .4.1המשתתפים פוטרים בזאת את החברה ומי מטעמה ,מכל טענה ,דרישה ו/או תביעה בקשר עם המבצע,
הזכאות להטבה (או אי זכאות) ו/או קבלת ההטבה ,ולא יהיו זכאים לכל פיצוי ,שיפוי או סעד בגינם.
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 .4.4ארעה תקלה ,מכל סוג שהוא ,לרבות אך לא רק ,בעמדת החברה ,שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או
בעקיפין על מימוש ההטבה ,לא תהא למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה.
החברה לא תישא ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתתף כלשהו ,בגין כל הוצאה
ו/או נזק ישיר ו/או עקיף שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו במבצע.
.5

שינוי פרטי המבצע
 .3.1החברה תהיה רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי .הודעה
בדבר שינוי תקופת המבצע תפורסם בסמוך למועד השינוי באתר החברה ו/או בכל דרך אשר תמצא
החברה לנכון ,והשינוי יהיה תקף מרגע פרסומו.
 .3.1החברה תהיה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת וללא צורך במתן הודעה מראש.

.6

שונות
 .3.1תקנון זה ממצה את כל התנאים התקפים ביחס לקיום המבצע ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין
המשתתפים לבין החברה.
 .3.1עצם השתתפות המשתתף במבצע מהווה אישור מצדו ,כי קרא תקנון זה וכי הוא מקבל עליו את
הוראותיו וכי ידוע לו שהשתתפותו הינה בכפוף לכל תנאיו וסייגיו.
 .3.1המשתתף מאשר כי החברה רשאית לשמור כל נתון ופרט שנמסר על ידו לחברה ,לרבות במסגרת פרטי
ההתקשרות שמילא בעת התקשרותו עם החברה בהסכם לרכישת שירותי וידוא הגעה ו/או בעת
חתימתו על "הסכם למתן שירותי הענקת מתנות לבעלי אירועים באמצעות כרטיס אשראי" במאגרים
אותם היא מנהלת או תנהל לצורכי מחקר ,קידום מכירות ,ניהול אספקת שירותיה ומוצריה
ואספקתם  ,והמשתתף מאשר כי הוא מסר ,מרצונו החופשי את פרטיו לחברה וכי החברה רשאית
לעשות בהם שימוש למטרות אלו.
.3.4

במסירת פרטיו לחברה המשתתף מאשר קבלת דברי פרסומת מאת החברה בכל אמצעי לרבות דואר
אלקטרוני והודעות טקסט בין היתר בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב -
 .1381אם אינך מעוניין לקבל דברי פרסומת מן החברה – אנא עדכן את שירות הלקוחות של החברה
בכתובת המייל .info@easy2give.co.il

 .3.3שיקול הדעת הבלעדי בכל הנוגע למבצע ו/או לתקנון זה יהא לחברה בלבד ולא תהא סמכות לכל גורם
אחר לחייב את החברה בעניין זה.
 .3.3על תקנון זה ,פרשנותו ,ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל ,וכל סכסוך או סוגיה משפטית
בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.
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