
 

 

 גואינג דאץ' בע"מ
 חבילת ירח דבש לפעילות תנאי שימוש

 

 -  Easy2Give" תאפליקצייאירועים אשר יורידו את בעלי מזמינה  "(החברה)להלן: " בע"מ גואינג דאץחברת 
)להלן:  ירח דבש לזוגות מתחתנים להשתתף, במהלך תקופת הפעילות, בפעילות  "(האפליקציה)להלן: " למתחתנים"

 ."(תנאי השימוש)להלן: " יחולו על הפעילותתנאי השימוש המפורטים במסמך זה "(. הפעילות"
 

למשתתפים המעוניינים הצעת מחיר  תציע "(הספקלהלן: ") 514066331ח.פ.  –אורטל תיירות במסגרת הפעילות 
 . חבילת ירח דבשל אטרקטיבית

 

 הוראות כלליות .1
שהם בדבר לפרסומים אחרים כלשימוש התנאי בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין  .1.1

 ועניין. לכל דבר הפעילות, תגברנה הוראות תנאי שימוש אלו

    ".www.facebook.com" -שימוש חלים בנוסף לתנאי השימוש של אתר פייסבוק התנאי  .1.2

 לצרכי פרשנות. לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמשהחלוקה  .1.3

 .לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רביםהינו השימוש בלשון זכר שימוש הבתנאי  .1.4
 

 בפעילותההשתתפות  .2
 .23:59בשעה  31.12.2019ועד ליום  9.7.2019מיום תקופת הפעילות תהיה  .2.1

 השתתפות בפעילות על המשתתפים:לצורך  .2.2

 אל מכשיר הטלפון החכם שבבעלותם וכן; האפליקציהלהוריד את  .2.2.1

עבור ירח דבש, להיכנס לספק  לבחור במומלצים להיכנס ל"נבחרת הספקים באפליקציה" .2.2.2
 וכן; "אורטל תיירות" וליצור קשר עם הספק באמצעות האפשרות "יצירת קשר"

 יעד הטיסה –פרטי הטיסה ( 1)הכוללת:  המבוקשת פרטי חבילת ירח הדבש להעביר לספק את .2.2.3
מספר הלילות המבוקשים, דירוג המלון  –פרטי המלון  (2) ;מועדי הטיסה הלוך וחזור וכן אתו
 ארוחת בוקר, חצי פנסיון, חופשת הכל כלול( + )לינה בלבד, לינה המבוקש כוכבים וסוג האירוחב
 ."(פרטי ההצעה המבוקשתלהלן: "פרטי הטיסה ופרטי המלון יקראו יחדיו )

והמשתתפים מאשרים את העברת  לספק ילות כרוכה בהעברת פרטי המשתתפיםההשתתפות בפע .2.3
 .ביחס להעברת הפרטים ולא תהיה להם כל תלונה ו/או דרישה ו/או טענה ו/או תביעה לספקפרטיהם 

 הדעת שיקול לפי, פעל אשר משתתף לפסול או/ו בפעילות להשתתף ממשתתף למנוע רשאיתהחברה  .2.4
 במתן צורך ללא וזאת אי השימושתנב לאמור בניגוד או/ו חוקל בניגוד או/ו ראוי שאינו באופן, הבלעדי
 .ו/או הסכם דין כל פי עלהחברה  זכאית לו אחר סעד מכל לגרוע ומבלי מוקדמת הודעה

 

 פרטי ההצעה .3

ההצעה ספק הצעת מחיר בהתאם לפרטי לאחר קבלת פרטי ההצעה המבוקשת מהמשתתפים יעביר ה .3.1
 ."(הצעת המחיר)להלן: " המבוקשת למשתתפים

באמצעות הודעה חוזרת בכתב לכתובת  הצעת המחיר עם קבלתה על ידי הספקהמשתתפים יאשרו את  .3.2
 "(. הודעת האישורהדוא"ל ממנה נשלחה ההצעה/ באמצעות אישור טלפוני ישירות לספק )להלן: "

 יקבלו הצעת מחיר זולה יותר מהצעת המחיר של הספק בגין אותה פרטי הצעה מבוקשת יםפככל והמשתת .3.3
"(, יעבירו המשתתפים לספק את פרטי הצעת הצעת המחיר הנגדית)להלן: " טרם משלוח הודעת האישור

  .שקיבלו מספק נסיעות אחרהצעת המחיר הנגדית  בגיןאסמכתא בצירוף המחיר הנגדית 

גדית יעביר הספק למשתתפים הצעת מחיר חדשה הכוללת את אותם פרטי עם קבלת הצעת המחיר הנ .3.4
יובהר,  ."(ההצעה החלופית)להלן: " מבוקשת במחיר זהה או נמוך ממחיר הצעת המחיר הנגדיתהצעה הה

התקבלה במועד מאוחר ( כי הצעת המחיר הנגדית 1כי התנאים לקבלת הצעת ההצעה החלופית הינם: )
באותו יום בו נשלחה הצעת  הצעת המחיר נתקבלה עם זאת, חיר מהספק אךהצעת המיותר ממועד קבלת 

לספק ביום בו נתקבלה הצעת המחיר  השלחנ ( כי הצעת המחיר הנגדית2המחיר על ידי הספק וכן; )
 . לספק אישורה הודעת ( כי טרם נשלח3מהספק וכן; )

חיר או ההצעה החלופית ככל שלא יאשרו המשתתפים את פרטי הצעת המכי , יובהר למען הסר ספק .3.5
באמצעות הודעת אישור עם קבלת הצעת המחיר, תוקף הצעת המחיר או ההצעה החלופית יפוג והספק 
לא יהיה מחויב לספק למשתתפים את ההצעה המבוקשת במחיר המוצג בהצעת המחיר או בהצעה 

 החלופית.

יהיה על המשתתפים להעביר את פרטי התשלום עבור  ההצעהן, כי בעת משלוח הודעת האישור יצוי .3.6
 .לספקישירות  המבוקשת חבילת ירח הדבש

 זהה לגמרי לפרטי ההצעה תהאהצעת המחיר הנגדית  תנאי לקבלת ההצעה החלופית יהיה כי יובהר, כי .3.7
 .המחיר שהתקבלה מהספק

למשתתפים  שתסופק פיתחלוההצעה ההצעת המחיר ו/או  משלוח עוד יובהר, כי החברה אינה אחראית על .3.8
לחברה אין כל קשר עם כמו כן,  תתבצע ישירות בין המשתתפים לספק. הספקוההתקשרות מול  מהספק

ספק והיא אינה יכולה להבטיח תקופת הזמן השתתקבל על ידי ת המחיר ו/או הצעת המחיר החלופית הצע
 .הספקההצעה החלופית על ידי ההצעה ו/או עד למשלוח 
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 )בין אם הצעת המחיר הראשונית או הצעת המחיר החלופית( ת המחירהצעלאחר אישור  כי ויודגש יובהר .3.9
 הטיסה יעד את את פרטי חבילת ירח הדבש לרבות לשנות יוכלו לא המשתתפים הספקשנתקבלה על ידי 

ו/או  השהיה תקופת את להאריך או/ו המימוש מועד את או/ו המלון בית את או/ו הטיסה חברת את או/ו
 נוספת תמורה לשלם יחפצו אם גם וזאת, לשנות את זהות המשתתפים ו/או לבטל את חופש ירח הדבש

 .מספקיה לאחד לספק ו/או או/ו לחברה

בגין  מהספקלעיל, המשתתפים לא יהיו זכאים להחזר מהחברה ו/או  3.9בנוסף לאמור בסעיף  .3.10
 השינוי/הביטול שיבצעו בחבילת ירח הדבש.

ויהא יעשה , הצעת המחיר או הצעת המחיר החלופיתסגירת לאחר שיבוצע על ידי המשתתפים כל שינוי  .3.11
לרבות, מבלי  נו,שהוזמהמלון  ושל בתי הספקשל  ,ת התעופהוחבר כפוף להוראות נהלים ומדיניות של

 דחייה ועוד., נוישי, עלויות ביטול לפגוע בכלליות האמור,

מש את חבילת )במידה ויש צורך בכך( בעת בואו למ ליעד הטיסהלהציג ויזה תקפה  משתתפיםבאחריות ה .3.12
 חודשים לפחות מיום הטיסה. 6 -דרכון בר תוקף לוכן  ירח הדבש,

 

 ויתור ופטור מאחריות .4

 .המשתתפים של הבלעדית אחריותם על תהא שלביה כל על בפעילות ההשתתפות .4.1
 לכל כלשהי מאחריות חוזר ובלתי סופי, מוחלט באופן המטעמ מי החברה ו/או את בזאת פוטר המשתתף .4.2

 לו ייגרמו או/ו נגרמו אשר, שהוא וסוג מין מכל, הוצאה או אובדן, הפסד, אחר או/ו רכוש או/ו גוף נזק
ו/או בשל כל עניין בקשר  הספקההתקשרות עם  בשל או/ו בה השתתפות או/ו הפעילות עקב, לאחר או/ו

 .ההצעה המבוקשת עם

 הספקע"י  תוצעש השירות ו/או חבילת ירח הדבש אין שליטה על טיב ואיכות כי לחברה מובהר בזאת .4.3
על כל טענה, תביעה או דרישה  בזאת מוותרוהמשתתף , ולפיכך אין לה אחריות על כך הפעילות במסגרת

 הצעת חבילת ירח הדבש.יכות בקשר עם טיב ואנגד החברה או כל מי מטעמה 

 בקשר תביעה או/ו דרישה, טענה מכל, מטעמה ומי עובדיה, מנהליה, החברה את בזאת פוטר המשתתף .4.4
 . בגינם סעד או שיפוי, פיצוי לכל זכאי יהיה ולא, הפעילות עם

באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, החברה ים בזאת את פוטרמשתתפים ה .4.5
הצעת מכל מין וסוג שהוא, אשר נגרמו ו/או ייגרמו להם או למי מטעמם בקשר עם אובדן או הוצאה, 
 חבילת ירח הדבשלרבות במקרים בהם לא יהא ניתן לממש את  המימושובקשר עם  חבילת ירח הדבש

 .מכל סיבה שהיא

 להשפיע כדי בה שיש באפליקציה ו/או באתר פייסבוק, רק לא אך לרבות, שהוא סוג מכל, תקלה ארעה .4.6
 מי מבעד למנוע כדי או/ו, שהוא אופן בכל הפעילות של התקינה התנהלותה על בעקיפין או/ו במישרין
 החברה. החברה כלפי תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל למשתתף תהא לא, בפעילות מלהשתתף שמעוניין

 ישיר נזק או/ו הוצאה כל בגין, כלשהו משתתף לשפות תידרש ולאתשפה  ולא לשאת תידרש ולא תישא לא
 .בפעילות מהשתתפותו כתוצאה לו שנגרם עקיף או/ו

 

 שינוי פרטי הפעילות והפסקתה .5

 הבלעדי הדעת שיקול פי על הפעילות תקופת את ו/או לסייםלקצר או/ו להאריך רשאית יהתההחברה  .5.1
 השינוי למועד בסמוך תפורסם הפעילות מועד שינוי בדבר הודעה. בכל עת וללא צורך במתן הודעה מראש

 .בעמוד הפייסבוק של החברה והשינוי יהיה תקף מרגע פרסומו
 

 שונות .6

 בין דיון לכל המשפטי הבסיס את ויהוו לקיום הפעילותאת כל התנאים ביחס ים ממצתנאי השימוש  .6.1
את תנאי עצם השתתפות המשתתף בפעילות מהווה אישור מצדו, כי קרא . החברה לבין המשתתפים

 .וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו וכי ידוע לו שהשתתפותו הינה בכפוף לכל תנאיו וסייגיו השימוש

פרטי ופרט שנמסר על ידו לחברה, לרבות במסגרת כל נתון לשמור רשאית החברה המשתתף מאשר כי  .6.2
לצורכי מחקר, קידום מכירות, ניהול אספקת  , במאגרים אותם היא מנהלת או תנהלרשמה שמילאהה

, והמשתתף מאשר כי הוא מסר, מרצונו החופשי את פרטיו לחברה וכי שירותיה ומוצריה ואספקתם
  .למטרות אלו שימוש הםהחברה רשאית לעשות ב

זה יהא לחברה בלבד ולא תהא סמכות לכל  מושתנאי השישיקול הדעת הבלעדי בכל הנוגע לפעילות ו/או ל .6.3
 גורם אחר לחייב את החברה בעניין זה.

 משפטית סוגיה או סכסוך וכל, ישראל מדינת דיני יחולו הםב הכרוך כלו, םפרשנות, תנאי השימוש על .6.4
 . יפו-אביב-בתל המוסמכת השיפוטית הערכאה בפני להכרעה יובאו תנאי השימוש עם בקשר

* או לפנות לחברה 5055לבירור פרטים נוספים אודות המבצע ניתן להתקשר למשרדי החברה בטלפון  .6.5
 .info@easy2give.co.ilבאמצעות דוא"ל: 


