מסמך ראשי של התנאים וההתניות המלאים:
תנאים והתניות אלו חלים בינך לבין החברה המקדמת ,ויש להם מעמד מכריע במקרה של כל סתירה או חוסר
עקביות עם כל תוכן תקשורת אחר ,כגון חומרי פרסום או קידום .ההוראות בנוגע להשתתפות/לדרישת המתנה
מהוות חלק מהתנאים ,ודורשי המתנות ,מעצם השתתפותם ,נחשבים כאילו אישרו וקיבלו על עצמם את התנאים.
נא לשמור עותק לעיונך.

זכאות
מבצע קידום מכירות זה של  ®Energizerפתוח רק לתושבי ישראל בגילאי  18ומעלה ,ואינו כולל את העובדים של
החברה המקדמת ,חברות הבת שלה או סוכניהן ,כמו גם את בני המשפח ה מקרבה ראשונה של העובדים כאמור
וכן כל אדם אחר הקשור למבצע זה Energizer .לא תישא באחריות בגין השתתפות של קטינים.
 .1יש לבצע רכישה ,ונדרשת גישה לאינטרנט .לא דרוש חשבון  Hotels.comלמימוש המתנה .ייתכן
שהמשתתפים יידרשו להעלות את הקבלה שלהם או לספק אותה למקדמת לפי בקשה ,בתור הוכחת
רכישה.
 .2תקופת המבצע :המבצע נפתח בשעה  00:01ב 1-באוקטובר  ,2020ונסגר בשעה  23:59ב 31-בינואר
( 2021שעון ישראל).
 .3הוראות להשתתפות :מבצע זה בלעדי ללקוחות אשר:
• ירכשו חבילה של סוללות ,מטעני סוללות או פנסים מתוצרת  ®Energizerבמהלך תקופת המבצע
• יבקרו באתר "( www.energizerholidays.comאתר המבצע של  ,)"Energizerויזינו את שמם המלא,
כתובת הדואר האלקטרוני שלהם ואת הברקוד מהחבילה ,ואם יתבקשו ,תמונה של הקבלה המראה
בבירור רכישה זכאית של המוצר
• הלקוחות יקבלו הודעה בדואר אלקטרוני ,בכתובת שסופקה ,ובה בקשה לבצע אימות בלחיצה על
קישור
• לאחר האימות ,הלקוחות יקבלו בדואר אלקטרוני הודעה עם קוד ייחודי ועם קישור/כתובת  URLשל
 Hotels.comעבור מבצע זה.
• כדי לממש את המתנה ,יש ללחוץ בהודעת הדואר האלקטרוני על הקישור של .Hotels.com
 .4רכישת מוצרים ברישיון  ®Energizerאינה מזכה בהשתתפות .מוצרים כאלה כוללים מצברים לרכב/כלי
שיט ,מטעני  USBוסוללות גיבוי.
 .5כל בקשות ההשתתפות במבצע ,אשר יתקבלו לאחר תאריך הסיום ,ייפסלו באופן אוטומטי.

 .6המתנה :כל הלקוחות שימלאו נכונה את הוראות ההשתתפות יקבלו קוד ייחודי המעניק  10%הנחה על
הזמנת הלינה הבאה שלהם ב .Hotels.com-ההנחה לא תחול על מסים או עמלות.

 .7כל מוצר שנקנה מזכה במימוש אחד לכל היותר ,ולכל היותר ניתן להגיש שלוש בקשות לקוד ייחודי באתר
המבצע של  Energizerבכל יום.

 .8פרטים נוספים בנוגע למתנה:
א .את ההנחה אפשר לנצל ללינה בלבד ,והיא תקפה אך ורק לחדר הראשון בכל הזמנת לינה.
ב .כדי לנצל את ההנחה יש לבצע מראש תשלום מלא על ההזמנה במלואה ,באינטרנט.
ג .ההנחה תחול רק בהזמנות של שהייה הנמשכת לילה אחד עד  28לילות .כל לילה נוסף אחרי 28
הלילות הראשונים לא יקבל את ההנחה.
ד .ניתן לנצל את ההנחה בשילוב עם מבצעים אחרים המאפשרים זאת ,אך לא ניתן לנצל אותה עם
תכנית הנאמנות של .Hotels.com
ה .יש לממש את הקודים עד שעה  GMT 23:59ב 31-באוגוסט .2021
ו .יש לנצל את הקודים להזמנה של שהיות שיתרחשו לפני  31באוגוסט .2022
ז .אפשר להשתמש בקודים פעם אחת בלבד .לא ניתן לקבל החזר על הקודים או להפעיל אותם
מחדש ,גם אם ההזמנה בוטלה.
ח .לא ניתן להחליף את המבצע בתמורה לכסף או לכל חלופה אחרת.
ט .בכל בעיה ,נא לפנות אל  .https://he.hotels.com/page/faqs-legacyבכפוף לכל התנאים
התקניים של  ,Hotels.comשאותם ניתן למצוא כאן:
https://he.hotels.com/booking/coupon_terms_conditions.html?couponName=c..Dpaw5
.mRGgWM4YqiPtGUVfQ
י .את השאלות הנפוצות של  Hotels.comניתן למצוא כאןhttps://he.hotels.com/page/faqs- :
legacy
יא .לא ניתן להאריך את המבצע.
 .9המקדמת תשתמש בפרטים האישיים שהלקוחות מספקים לצורך ניהול המבצע ,למטרות תקשורת בדואר
אלקטרוני במהלך המבצע וכן בדרכים אחרות הקשורות להשתתפות הלקוחות במבצע או לשימוש של
הלקוחות באתר המבצע של  .Energizerהמקדמת לא תשתמש בפרטים האישיים שמסופקים לכל פעילות
שיווק ש היא ,אלא אם המקדמת תקבל את הסכמתו של הלקוח לכך .ניתן ללחוץ כאן כדי לראות את
מדיניות הפרטיות שלנו ,מידע על האופן שבו המקדמת משתמשת בפרטים האישיים של הלקוחות
וחושפת אותםhttps://energizergrouplegal.com/notice_he-IL.html :
 .10המידע שסיפקת ל Hotels.com-במקרה של יצירת חשבון יטופל בהתאם למדיניות הפרטיות ,המופיעה
כאןhttps://he.hotels.com/customer_care/privacy.html?pos=HCOM_IL&locale=iw_IL :

 .11אם הלקוח ייתקל בכל בעיה שהיא במהלך השימוש באתר המבצע של  ,Energizerניתן לפנות אל שירות
הלקוחות בכתובת support@energizerholidays.com
כללי
 .12כחלק מתנאי המבצע ,המשתתף מסכים לקבל עליו כללים אלו ,ובייחוד את מעמדן הסופי של החלטות
המקדמת בכל עניין הנובע מהמבצע או הקשור אליו.
 .13המתנות אינן ניתנות להעברה .אין חלופות למתנות המוצעות .במקרה של נסיבות בלתי-צפויות ,המקדמת
שומרת את הזכות להחליף את המתנה בחלופה שערכה שווה או גדול יותר.

 .14לא יכובדו בקשות להשתתפות אשר יוגשו דרך סוכנים או גופי צד שלישי ,כמו גם בקשות להשתתפות
אשר נוצרות באופן אוטומטי על-ידי מחשב או אשר אינן קריאות או מלאות.
 .15החברה המקדמת תעשה כל שביכולתה במידה סבירה על מנת לוודא שאתר המבצע של Energizer
יתפקד כהלכה לאורך תקופת המבצע .עם זאת ,המקדמת לא תישא באחריות בגין בקשות השתתפות
שיאבדו או יתעכבו במהלך העברתן ,ויהיה הגורם לכך אשר יהיה ,לרבות ,למשל ,בשל כשל בציוד ,תקלה
טכנית ,כשלי מערכות ,לוויין ,רשת ,שרת ,חומרת מחשב או תוכנה מכל סוג שהוא.
 .16החברה המקדמת שומרת את הזכות לפסול ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,כל אדם שיש לו השפעה
משחיתה או פוגעת במנהלה ,באבטחה ,בהוגנות ,ביושרה או בהתנהלות התקינה של המבצע.
 .17על מבצע ז ה ,כמו גם על התנאים וההתניות האלה ,יחול החוק של המדינה הרלוונטית ,והמשתתפים יהיו
נתונים לסמכות השיפוט של בתי המשפט במדינת מגוריהם.
 .18ככל המותר בחוק ,החברה המקדמת ,סוכניה או מפיציה לא יישאו בשום נסיבות שהן בכל אחריות או
חבות לפיצוי משתתפים או לקבלת כל חבות ב גין כל הפסד ,נזק ,פציעה או מוות עקב קבלת המתנה,
להוציא במקרים הנגרמים עקב רשלנות מצד המקדמת ,סוכניה או מפיציה או מצד עובדיהם .הדבר לא
ישפיע על זכויותיך הקבועות בחוק.
 .19במקרה של נסיבות אשר אינן בשליטתה הסבירה של החברה המקדמת ,או במקרים אחרים אשר בהם
הונאה ,נ יצול לרעה ו/או שגיאה (שגיאת אנוש או מחשב) משפיעים או עשויים להשפיע על התפקוד התקין
של מבצע זה או על הענקת המתנות ,ורק כאשר הדבר בלתי-נמנע במסגרת הנסיבות ,המקדמת שומרת
את הזכות לבטל או לתקן את המבצע או תנאים אלה ,בכל שלב ,אך תמיד תעשה מאמץ לצמצם את
ההשפעה על המשתתפים ,כדי למנוע אכזבה מיותרת.
 .20בהשתתפות במבצע ,המשתתף מאשר שהוא זכאי לעשות כן ,וזכאי לדרוש את המתנה .החברה
המקדמת שומרת את הזכות לאמת את כל בקשות ההשתתפות ,לרבות בין השאר דרישת הוכחה לכך
שהמשתתף זכאי להשתתף במבצע (אשר אותה יש לספק תוך  14יום) וכן לסרב להעניק מתנה או לבטל
זכאות למתנה ו/או לסרב להמשך ההשתתפות במבצע ופסילת המשתתף ,במקרים שבהם יש בסיס סביר
להערכה שאירעה הפרה של תנאים אלה או כל הוראה מההוראות המהוות חלק מהדרישות להשתתפות
במבצע זה ,או שהמשתתף השיג באופן אחר יתרון בלתי הוגן בהשתתפות במבצע ,או זכה באמצעים
הכרוכים במרמה .המקדמת תהיה הבוררת הסופי בכל החלטה שהיא ,והחלטותיה יהיו מחייבות.
 .21במקרה שבו יימצא כי סעיף כלשהו מסעיפים אלה אינו חוקי ,אינו תקף או אינו בר אכיפה מסיבה אחרת,
הסעיף ינותק ויימחק מתנאים אלה ,והסעיפים הנותרים ישרדו ויישארו במלוא תוקפם ותחולתם.
 .22תנאים והתניות אלו יגברו במקרה של כל סתירה או חוסר עקביות עם כל תוכן תקשורת אחר ,כגון חומרי
פרסום או קידום מכירות.
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