תקנון מבצע "9102 "GOLD RUSH
.1

הואיל ובכוונת ה.שטרן (ישראל) תכשיטים ואבני חן בע"מ ,ח.פ( 417534515 .להלן –
"החברה") לערוך מבצע ללקוחותיה ,מובאים להלן הפרטים וההוראות בדבר הדרך והאופן
בו יתקיים המבצע.

.2

המבצע ייערך בין התאריכים והחנויות הבאות:
האירוע

תאריכים

ימים

מספר ימים

רמת אביב

72-135.

ב' -ו'

 5ימים

גרנד קניון

1-256

ב' -ו'

 .ימים

עזריאלי

3156-3156

ב' -ו'

 .ימים

ארנה וממילא ירושלים

3256-7356

ב' -ו'

 .ימים

קניון הזהב

7156-7256

ב' -ו'

 .ימים

.3

במסגרת המבצע ,יוכלו לקוחות החברה לעשות שימוש בתכשיטי זהב המצויים בידם,
באופן שהם ימסרו לידי החברה את תכשיטי הזהב המצויים ברשותם ,ותמורת הזהב
שבהם הם יקבלו שובר לרכישת תכשיטים חדשים.

.4

מובהר כי שווי השובר יחושב באותו היום שבו מסר הלקוח את הזהב שברשותו לידי
החברה ,בהתאם לסוג הזהב (הקאראט) ומחיר הזהב כפי שיהיה ידוע במועד המסירה,
כאשר החברה תוסיף על מחיר הזהב תוספת של .24%

.6

עוד מובהר כי השימוש בשובר יהיה אפשרי במועד הוצאתו בלבד.

.5

במידה ולקוח רכש פריט ,אשר תמורתו ,כולה או חלקה ,שולמה באמצעות השובר ,אזי
במידה והלקוח יחזיר את הפריט שרכש ,בהתאם למדיניות החזר המוצרים הכללית של
החברה ,ויקבל תמורתו החזר כספי או שובר זיכוי ,אזי יכלול ההחזר או השובר את שווי
הזהב בלבד ,ללא תוספת ה – .24%

.1

מובהר כי במהלך תקופת המבצע לא יהיה כפל מבצעים ,למעט האפשרות לעשות שימוש
בשובר לצורך רכישת פריטים מקולקצית  SKETCHESאשר יימכרו במהלך האירועים
בהנחה.

.9

עוד מובהר כי במידה ובתכשיט שנמסר היו משובצות אבנים ,מכל סוג שהוא ,אזי הללו לא
יהוו חלק מהשובר ,והן יוצאו ויוחזרו לידי הלקוח (אלא אם הלקוח לא ירצה לקבלם
בחזרה) .במידה והלקוח לא יהיה מעוניין לקבל את האבנים בחזרה ,לא תהא החברה
אחראית עליהן.

.17

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המבצע ו/או לבטל אותו כליל בקרות
אחד המקרים הבאים:
חיקוק חוקים חדשים ו/או הטלת מיסים חדשים אשר ישפיעו על פעילות החברה.
התקנת תקנות ו/או צווים אשר ימנעו את ביצוע המבצע.
ביטול המבצע על ידי רשות מוסמכת.

כוח עליון.
.11

תקנון זה יעמוד לעיון הציבור בשעות העבודה הרגילות במשרדי החברה ובחנויות המבצע.

תקנון מבצע "גולד ראש "9102
.1

הואיל ובכוונת ה.שטרן (ישראל) תכשיטים ואבני חן בע"מ ,ח.פ( 417534515 .להלן –
"החברה") לערוך מבצע ללקוחותיה ,מובאים להלן הפרטים וההוראות בדבר הדרך והאופן
בו יתקיים המבצע.

.2

המבצע ייערך בין התאריכים  25.4ל –  21.6.2719החנויות שישתתפו באירועי המבצע הינן:
חנות החברה בקניון רמת אביב ,חנות החברה "בגרנד קניון" בחיפה ,חנות החברה בקניון
"עזריאלי" בתל אביב ,חנות החברה בקניון "ארנה" הרצליה ,חנות החברה בקניון "ממילא"
בירושלים וחנות החברה בקניון "הזהב" ראשל"צ.
האירוע

תאריכים

ימים

מספר ימים

רמת אביב

92-5013

ב' -ו'

 3ימים

גרנד קניון

5-217

ב' -ו'

 3ימים

עזריאלי

0117-0.17

ב' -ו'

 3ימים

ארנה וממילא ירושלים

0217-9017

ב' -ו'

 3ימים

קניון הזהב

9.17-9.17

ב' -ו'

 3ימים

החנויות הנ"ל ייקראו להלן – "חנויות האירועים"
.5

בתום כל האירועים ,תיערך הגרלה בין המשתתפים ,בהתאם לאמור בתקנון זה.
מקום עריכת ההגרלה :משרדי ה.שטרן (ישראל) תכשיטים ואבני חן בע"מ ,או בחנות
האירועים האחרונה.

.4

הנהלים להשתתפות בהגרלת החנויות :כל לקוח שיבצע רכישה באחת מחנויות האירוע
במהלך ימי האירועים עצמם ,כמפורט בטבלה לעיל ,יירשם במאגר לקוחות ייעודי לכך,
מתוכו תבחר החברה ,עם תום כל האירועים ,את הלקוח הזוכה.

.6

הנהלים לביצוע הגרלת החנויות ושיטת ההעלאה בגורל :הגרלת החנויות תיערך בסיום
האירועים ,במעמד נציג החברה והמפקח – או מי שהוא מינה לצורך כך.

.5

הזוכה בהגרלה יזכה בשובר לרכישת תכשיטים בגובה סך הרכישות שביצע במהלך
האירועים ועד לגובה שובר מקסימלי של .₪ 27,777

קרי ,לקוח שרכש במהלך האירועים תכשיטים בשווי  ,₪ 14,777וזכה בהגרלה ,יקבל לידיו
שובר בשווי .₪ 14,777
לקוח שרכש במהלך האירועים תכשיטים בשווי  ,₪ 37,777וזכה בהגרלה ,יקבל לידיו שובר
בשווי ₪ 27,777
.1

יובהר ,כי בחישוב הרכישה יובאו בחשבון רק תקבולים שיתקבלו במזומן או באשראי.

.9

מועד לעריכת הגרלת החנויות37.6.19 :

.17

האנשים הבאים מנועים מלהשתתף בהגרלות :המפקח – עו"ד עופר קיבש ,עובדי החברה
לרבות מנהליה וכל מי שיסייע בידי ה.שטרן לערוך את ההגרלה לרבות שותפיהם ,עוזריהם,
עובדיהם ובני משפחתם של כל המנויים לעיל.

.11

אופן פרסום תוצאות ההגרלה :כנדרש על פי כללי ההיתר.

.12

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המבצע ו/או לבטל אותו כליל בקרות
אחד המקרים הבאים:
חיקוק חוקים חדשים ו/או הטלת מיסים חדשים אשר ישפיעו על פעילות החברה.
התקנת תקנות ו/או צווים אשר ימנעו את ביצוע המבצע.
ביטול המבצע על ידי רשות מוסמכת.
כוח עליון.

.13

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס במקרה של אי עמידה
בתנאי התקנון ו/או כל דין אחר.

.15

תקנון זה יעמוד לעיון הציבור בשעות העבודה הרגילות במשרדי החברה ובחנויות
האירוע.

.14

שם המפקח על ההגרלה וכתובתו :עו"ד עופר קיבש ,רחוב ויסוצקי  ,11תל אביב.

