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 הגדרות .1

שכתובתה , בעבור כלכליסט 510103922ידיעות אחרונות בע"מ  המבצע" עורכת"

 .ראשל"צ 1נוח מוזס הינה ברחוב 

 גמר המלאיאו  22.6.22-31.12.23יתקיים בין התאריכים המבצע  "תקופת המבצע"

 תרשאיהיה ת מבצעה עורכת. מבניהםהמוקדם ,( מנויים 800)

, הטבותאו להפחית  להאריך או לקצר את משך המבצע, להוסיף

 .הפי שיקול דעת-והכל על

 . כלכליסטעיתון  "העיתון" 

 ית כלכליסטלמהדורת עיתון כלכליסט באפליקצימינוי  רוכש של "משתתף/ים במבצע"

ו/או עד גמר המלאי לפי במהלך תקופת המבצע  ("מנוי דיגיטלי")

ובלבד שהמשתתף לשנה,   ההתחייבות    מסלולבהמוקדם מביניהם,  

, קרי למי וזכאי להשתתף במבצע  עומד בכל תנאי המבצע ותקנון זה

  .מנוי בעת עריכת המנוי הדיגיטלי לכלכליסטשאינו 

יקבלו קוד מימוש לאתר "עברית" נהנים במהלך תקופת המבצע ה מבצע"הטבת ה"

מהוצאת ידיעות דיגיטליים או קוליים ספרים  12ויוכלו להנות מ 

 מסגרתבלבחירתם ספרים בחנות הספרים הדיגיטלית "עברית", 

 שנתי. מסלול התחייבותם למנוי ב

המבצע שומרת על זכותה להציע  עורכתלגרוע מהאמור,  מבלי

 חלופיים מסלולים במסגרת בהתחייבות מנוי, לערוך אליה לפונים

 .דברי פרסום מעורכת המבצע אוו/או נוספים ולקבל דיוורים ו/

, כי  יובהר  .323819, שמספרו  המבצע הרשום  עורכתמידע של    מאגר "המידע"מאגר 

לשם מימוש ההטבה, על המנויים שיצטרפו ויהיו זכאים לממשה, 

להירשם באתר ו/או אפליקציית עברית ועל כן, להביע הסכמתם 

 2020עברית חנות ספרים שפרטיהם ישמרו גם במאגר המידע של 

שתהא רשאית לפנות לנרשמים בהצעות  )שותפות רשומה(,

 שיווקיות כאמור לעיל בסעיף "הטבת המבצע".

מידע אינה מחויבת בדין ואולם ידוע לך שבהיעדרה לא  רתמסי

תוכל לרכוש המנוי, עורכת המבצע לא תוכל להקים מנוי על שמך 

 ולא תוכל להעניק לך ההטבה.

תקופת המינוי הנרכש במסגרת המבצע, במהלכה לא ניתן לבטל את   "|תקופת התחייבות"

תום תקופת המינוי. עם זאת, במקרה של ביטול המינוי לפני 

 ההתחייבות, תחויב לפי הנמוך מבין: יתרת תשלומי המינוי
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שווי ההטבה  -החודשיים עד לתום תקופת ההתחייבות; או 

בצירוף ההפרש שבין תעריף המבצע החודשי והתעריף  שמימשת

 . החיוב יתבצע בתשלום אחד.המלא התקף לעיתונים שסופקו למנוי

 פרשנות .2

 בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה.בתקנון זה השימוש הינו   2.1

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים  2.2

אחרים כלשהם בדבר המבצע לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה 

 הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

אותה   נייד  /לכתובתמייל    /smsבאמצעות  הנהנים במבצע  יקבלו    ,מבצעהאת הטבת   2.3

 שנתי.מסרו לעורכת המבצע בעת התחייבותם למינוי 

 התנאים להשתתפות במבצע .3

 :במבצע יהא זכאי להשתתף מי שעמד בתנאים המצטברים שלהלן

והוא   12של    ת התחייבותלתקופ  ,מינוי במהלך תקופת המבצערוכש  אשר    מנוי חדש 3.1

 כלכליסטבמאגר המידע הרשום של  -בהווה או בעבר  –אינו מופיע כמנוי 

להסכם רכישת מנוי לעיתון בנוסח המקובל אצל עורכת   רכישת המנוי הינה בהתאם 3.2

 המבצע. 

ולא באמצעות כל גורם אחר לרבות גורם  משלם את דמי המינוי מחשבונו האישי 3.3

מקרים בהם המנוי הינו על שם עובד אשר החברה ו/או העסק , לרבות  מממן כלשהו

 ;משלמים עבור המנוי

המבצע, לרבות בגין דמי מינוי שלא שולמו במועד או   עורכתסכום כלשהו ל  אינו חב 3.4

 לא שולמו כלל מכל סיבה שהיא;

 בהטבה; ההמזכלמסלול ההתחייבות התחייב  3.5

 בכל התנאים הקבועים בתקנון זה; עמד 3.6

ועל פי  המבצע  עורכתכל ההחלטות הנוגעות לקיומה של הפעילות תעשנה על ידי  3.7

 הבלעדי.דעתה שיקול 

 נהנים במבצע ל הענקתהההטבה  ואופן  .4
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 12מימוש לאתר "עברית" ויוכלו להנות מ קוד  יהיה זכאי לקבל מבצעבנהנה כל  4.1

מהוצאת ידיעות ספרים בחנות הספרים הדיגיטלית דיגיטליים או קוליים ספרים 

בהתחייבות נשוא המבצע ובתנאים ההצטרפות למנוי מסלול בלבחירה  "עברית"

 .המפורטים בתקנון זה

 ימי עסקים   7מייל תוך  /smsהקוד לאתר "עברית" יקבל ב את  4.2

ההטבה  . בכל אופן שהוא הוצורת מסירת ההטבהלא ניתן להמיר ו/או לשנות את  4.3

 בלבד. בכלכליסטנוי הרשום מל ותינתן אישית הינה

דיגיטליים או ספרים  12ל  במבצע זה מוגבל הטבהמימוש היובהר ויודגש כי  4.4

מנוי בעל ל, ידיעות ספרים בחנות הספרים הדיגיטלית "עברית"מהוצאת קוליים 

 כהגדרתו בתקנון זה לעיל.

תקופת המינוי הנרכש במסגרת המבצע, במהלכה לא ניתן לבטל את המינוי. עם  4.5

לפי הנמוך זאת, במקרה של ביטול המינוי לפני תום תקופת ההתחייבות, תחויב 

שווי  -מבין: יתרת תשלומי המנוי החודשיים עד לתום תקופת ההתחייבות; או 

מלא התקף בצירוף ההפרש שבין תעריף המבצע החודשי והתעריף הההטבה 

  בתשלום אחד. החיוב יתבצע .לעיתונים שסופקו למנוי

במזומן ו/או אותה ו/או לפדות ההטבה  למען הסר ספק יובהר, לא ניתן להמיר את  4.6

 .בשווה כסף

 מנויים. 800: המוקצית למבצעהמנויים כמות מלאי  4.7

 כללי 5

למען הסר ספק, תקנון המבצע הינו לצורכי מבצע שיווקי גרידא, ולא יחשב כהגרלה  5.1

תלוי  ואינמתן  ההטבה לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה כי  244כהגדרתה בסעיף 

 בגורל.

מובהר ומוסכם בזאת, כי בכל מקרה שבו משתתף במבצע יעלה טענה ו/או תביעה  5.2

המבצע ו/או צד ג' כלשהו, יוגבל  עורכתגד ו/או דרישה כל שהיא בקשר למבצע זה, כנ

באם יקבע שמגיע לו פיצוי כספי כאמור במסגרת   סכום הפיצוי הכספי שיגיע למשתתף

, שמומשו ו/או שווי ההטבה לסך עלות מינוי לעיתון בלבד  פסק דין שביצועו לא עוכב,

 , וזאת בגין כל נזק ו/או טענה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהיא.בפועל

במקרה שיגיע לידי עורכת המבצע מידע לפיו ההשתתפות במבצע נעשו תוך מעשה  5.3

עבירה ו/או שלא כדין ו/או באמצעים פסולים ו/או תוך הפרת תנאי כלשהו מתנאי 

תקנון זה, אזי עורכת המבצע רשאית לפסול את המשתתף במבצע ו/או לבטל את 

 ההטבה למשתתף . 
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 . תן לקבל באתר עורכת המבצעמידע ופרטים נוספים אודות המבצע, ני 5.4

והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון  מבצעתקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות ב 5.5

ממצה את זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות במבצע, מהווה הסכמה מלאה 

 לכל האמור בו. 

 ובהגדרה זה לתקנון במבוא כמפורטמשתתפי המבצע ישמרו במאגרי המידע  פרטי 5.6

 . בפרט דעמי מאגר

 


