
 
1/10/2019 

 תקנון השתתפות   – מבצע הטבת איסוף סוללות     
 
 

"החברה"( מכריזה בזאת על מבצע   - ) להלן  514860279חברת מאי תאגיד מחזור סוללות אלקטרוניקה לישראל ח.פ 
 "המבצע"(. -  הטבת איסוף סוללות ) להלן

גרם    400  - במסגרת המבצע מי שיאסוף וימלא בסוללות משומשות שקית ייעודית של החברה )במשקל סוללות של כ
לפחות(, יצטלם עם משפחתו ועם השקית ויעלה את התמונה לאינסטגרם או לפייסבוק ויתייג את החברה יהיה  

 זכאי להטבה המפורטת בתקנון זה להלן: 
 הוראות כלליות .1

 
 התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא מיועד לשני המינים כאחד. .1.1
יש לקרוא בעיון את התקנון במלואו. התקנון ממצה ומסדיר את היחסים ואת הבסיס המשפטי בין   .1.2

לכל תנאי  המשתתפים במבצע לחברה והשתתפות במבצע מהווה הסכמה מלאה של המשתתפים במבצע
 התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם אינך רשאי להשתתף במבצע.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי   .1.3
 והמוחלט ללא צורך במתן הודעה מוקדמת וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו.

אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, בכתב או בעל פה, מכל מן וסוג   בכל מקרה של סתירה ו/או  .1.4
 שהוא תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. 

 
 השתתפות ותקופת המבצע  .2

 
במבצע רשאי להשתתף מי שיאסוף וימלא בסוללות משומשות שקית ייעודית של החברה )במשקל סוללות   .2.1

ו ועם השקית המלאה בסוללות ויעלה את התמונה לאינסטגרם גר לפחות(, יצטלם עם משפחת  400  -של כ
 או לפייסבוק ויתייג את החברה וכן יציין בתיוג את שם משפחתו וכתובתו. 

"תקופת    -בין התאריכים ___ ועד ____ כולל) להלן  2.1המבצע יחול על משתתפים אשר עמדו בתנאי סעיף   .2.2
 נהלי תקנון זה או עד גמר המלאי של ההטבה לפי המוקדם. המבצע"( וימלאו אחר 

הזכאות להשתתפות במבצע זה הינה אישית, אינה ניתנת להעברה וכפופה לעמידה בכל התנאים הקבועים   .2.3
 בתקנון זה. 

החברה רשאית לשנות את תקופת המבצע, לקצרה או להאריכה על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה   .2.4
 מראש.

צמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי למנוע השתתפות של משתתף כלשהו במבצע החברה שומרת לע .2.5
 וזאת מבלי לספק למשתתף סיבה כלשהי. 

משתתף אשר השתתף במבצע תוך ביצוע מרמה, עבירה על החוק או על   2.5מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .2.6
יים תהא השתתפותו  הוראות תקנון זה או שפעל בחוסר תום לב או באמצעים שאינם כשרים או ראו

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. 
 

 ההטבה והזכאות להטבה   .3
 

סוללות +   4לתקנון זה יהיה זכאי לקבל ערכת סוללות נטענות )  2.1משתתף אשר פעל כאמור בסעיף  .3.1
 "ההטבה"(. -מטען( שתישלח אליו באמצעות הדואר, )להלן  

על המשתתף לציין בעת תיוג החברה באינסטגרם /בפייסבוק לתמונה כאמור, את שם משפחתו וכתובתו,   .3.2
 לשלוח אליו אותה באמצעות הדואר. כתנאי למתן ההטבה על מנת שיתאפשר

ההטבה אינה ניתנת להמחאה או להעברה לאחר ו/או להחלפה, לשינוי או להמרה ) בכסף, בשווה כסף  .3.3
 ו/או בכל הטבה או מוצר אחר(.

 משתתף לא יהיה זכאי לקבל יותר מהטבה אחת, בהתאם לתקנון זה.   .3.4



 
 

 יתור ופטור מאחריותו .4
 

הבלעדית של המשתתפים במבצע. החברה לא תישא באחריות לכל ההשתתפות במבצע היא על אחריותם   .4.1
נזק לרבות נזקי גוף שיגרמו למי מהמשתתפים עקב ו/או בקשר עם ההשתתפות ו/או אי השתתפות במבצע  

 לרבות לעניין הההטבה. 
החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר בגינה תמנע מכל אדם השתתפות  .4.2

מימוש הטבה ולא תיהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות הוצאות  במבצע ו/או 
 ישירות ו/או עקיפות שיגרמו למי מהמשתתפים במבצע.

מובהר בזה כי מבצע זה תלוי בין היתר בצדדים שלישיים. החברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של  .4.3
ובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה לרבות אבדן כלשהו  צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או א

 לרכוש או לימי עבודה אשר ייגרמו למשתתפים או לצד שלישי כתוצאה מהאמור. 
 המשתתפים מוותרים על כל טענה, תביעה ו/או דרישה נגד החברה בקשר עם טיב ההטבה ואיכותה.  .4.4
יות כלשהי לכל נזק, הפסד, המשתתפים פותרים בזה את החברה באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר מאחר .4.5

 אובדן או הוצאה מכל מן וסוג שהוא אשר נגרמו להם ו/או ייגרמו להם או למי מטעמם.
 

 שינוי פרטי המבצע  .5
 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהמבצע או את כולו על פי שיקול דעתה במקרה בו   .5.1
למנוע מהמשתתפים את היכולת  יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי

מלהשתתף במבצע. בכל מקרה של עדכון המבצע תעדכן החברה את התקנון והשינוי יהיה תקף מרגע  
 פרסום התקנון המחודש במשרדי החברה.

הבלעדי להחליף ו/או לשנות את ההטבה ולהציע  לחברה שמורה הזכות בכל עת על פי שיקול דעתה  .5.2
במקומה הטבה חלופית אשר תהיה שוות ערך ולמשתתפים לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגד החברה או  

 מי מטעמה לעניין זה.
החברה רשאית לשנות את מבנה המבצע, תוכנו, מתכונתו ונהליו, תקופתו, להוסיף או לגרוע תנאים על  .5.3

ט. על שינוי תנאי המבצע כאמור בסעיף זה תינתן הודעה בכל דרך אשר תמצא פי שיקול דעתה המוחל
 החברה לנכון.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המבצע או להשהותו או לסיימו )או כולם יחד( ללא  .5.4
 מתן הודעה מוקדמת כלשהי. 

 
 סמכות שיפוט והדין החל  .6

 
יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית  על תקנון מבצע זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו  .6.1

 יפו בלבד.   -בקשר עם תקנון מבצע זה יובאו להכרעה בפני בית המשפט המוסמך בעיר תל אביב 


