
 פברוארתקנון מבצע 

 :ופרשנות הגדרות

תחום שירותי הרפואה בובילה מ, חברה "(החברה)להלן: " פי אם סי בע"מחב' פרופורציה  .1
 .האישהיום לקראת עורכת מבצע  ,האסתטית בישראל

מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בכל  .2
בעיתונות הכתובה, האלקטרונית ו/או המשודרת, תגברנה כלשהם בדבר המבצע, לרבות 

 .הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין

 .זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד והוא מתייחס גם לנקבהבתקנון  .3

 .לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנותהחלוקה  .4

 :תנאי המבצע

 .28/02/15ועד ליום  01/02/2015מיום החל המבצע יערך  .5

אסתטיקה הו/או שירותים שמציעה החברה בתחום  יםברכישת טיפול הטבההמבצע כולל  .6
 ₪.  2,200 –בסך של למעלה מ 

בסך של למעלה לרכוש מזרקי מילוי של חומצה היאלרונית או בוטוקס  יוכל המשתתף במבצע .7
ללא  ₪ 690לכך בשווי של  באזור המיועדבלת טיפול בבוטוקס לק ולהיות זכאי ₪ 2,200 –מ 

 "(.ההטבה)להלן: "תשלום 

 המשתתף על ידי  יותר מפעם אחת גם אם נרכשואין כפל מבצעים, כך שלא לממש את ההטבה  .8
 על כפל הסכום המזכה בהטבה.ים ו/או שירותים של החברה בסך העולה מוצר

ושאינו על ידי החברה בקבלת טיפול אחר המוצע  ההטבהאינו רשאי להמיר את  המשתתף .9
 כסף. כלול במסגרת מבצע זה או בשווי

 .  לצד ג' כלשהו הינה אישית ואיננה ניתנת להעברה ההטבה .10

 יש לתאם מראש קבלת הטיפול. .11

. איחור מיום רכישת המוצרים/שירותים של החברה חודשים 6בתוך  ההטבהניתן לממש את  .12
 בקבלת הטיפול. הלקוחלא יזכה את  ההטבהבמימוש 

לכל הוראות תקנון זה ופוטר את החברה  םומסכי ןביבמבצע מאשר כי קרא, ה ףהמשתתכל  .13
ו/או ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר למבצע 

לתקנון ו/או לתקלות כלשהן בקשר למבצע ומוותר על כל טענה הקשורה באלה. מובהר כי 
לתנאי התקנון ופוטרת את החברה או מי מטעמה  עצם השתתפות במבצע מבטאת הסכמה

 .בוההשתתפות עם מכל טענה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, 

להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול שומרת לעצמה את הזכות  החברה .14
דעתה המוחלט והבלעדי, את המבצע ו/או לשנות את כל תנאיו או חלק מהם ו/או לקצר או 

מוותר במבצע  ףהמשתתהקשורים בו וכי  להאריך את המבצע ו/או לשנות את תנאי התקנון
 .שינוי תנאי המבצע או הפסקתו או סיומו בקשר עםעל כל טענה 

מכל סיבה שהיא מוצאת  ההטבהשומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את החברה  .15
לנכון אם על פי שיקול דעתה הבלעדי יש בהתנהלות המשתתף במבצע משום הפרה של 

 .תוך מעשה עבירה, מרמה או שלא כדין ההטבה ניתנההוראות תקנון זה ו/או 

 :כללי

הווה התחייבות חוזית תקפה ומחייבת של מסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע ומתקנון זה  .16

 .כל משתתף
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 תנאי תקנון זה מתווספים לתקנון המופיע באתר החברה  .17

החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, תקלות  .18
ות התקינה של המערכות וכשלים ברשת התקשורת ו/או ברשת המחשבים אשר נוגעת לאיכ

באמצעותן ניתן להשתתף במבצע, הפסקות ו/או הפרעות כלשהן ו/או לנזקים כלשהם ישירים 

 .או עקיפים, חוסר יכולת או אי קליטה של נתונים

החברה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה בגינה תמנע  .19
. ההטבהו ממי שנמנעה האפשרות למימוש ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף במבצע ו/א

ההשתתפות במבצע הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף, והחברה לא תישא באחריות לכל 
מהמשתתפים ו/או  נזק )לרבות נזק גוף(, ישיר ו/או עקיף, הפסד, אבדן או הוצאה שיגרמו למי

 בכל הקשור במישרין או בעקיפין למבצע. מקבלי ההטבה

ון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית הדין החל על תקנ .20

 .יפו -נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב

 

 


