
 

 תקנון המבצע

 " חגי הקניותמבצע "

  נטען למחזיקי כרטיס מאסטרקארדהדואר בנק המבצע הגדול של 

 :מבצעהעורך  -כללי  . 1

 החברה הבת  המספקת שירותים כספיים עבור חברת דואר ישראל, להלן "בנק הדואר"

 " בהתאם למפורט בתקנון זה חגי הקניותמבצע של "  ,ואליאקספרס

 1.11..311 -ועד ל 1.1..31ייערך בין התאריכים  המבצע קופת המבצע:ת . 2

  לאחר תקופת המבצע לא ניתן יהיה להשתתף עוד במבצע1 

 ההנחה:במבצע וקבלת תנאים להשתתפות ה .3

 מותרת בהתקיים התנאים המצטברים הבאים: במבצע ההשתתפות 

 בנק רשום באתר אליאקספרס שברשותו כרטיס מאסטרקארד נטען שלכל לקוח  3.1 

 דולר 52הדואר שיבצע רכישה באתר אליאקספרס בתקופת המבצע בסכום של 

 דולר ארה"ב במעמד הקניה1 2ארה"ב ומעלה יקבל הנחה של 

 נטען של בנקשברשותו כרטיס מאסטרקארד  באתר אליאקספרס נרשם חדשכל  315

 דולר 2רס בתקופת המבצע בסכום של שיבצע רכישה באתר אליאקספ הדואר

 דולר ארה"ב במעמד הקניה1 4ומעלה יקבל הנחה של ארה"ב 

 ההנחה תינתן פעם אחת בלבד לכל כרטיס מאסטרקארד נטען של בנק הדואר 3.2 

 1ובתקופת המבצע בלבד

 דולר ארה"ב 4למען הסר ספק מובהר בזאת כי מקסימום ההטבה יעמוד על  3.3 

 . בלבד

 (כפי שמופיע בהסכםרק בתקופת המבצע או עד גמר המלאי ) ינתנו ההטבות  ..3 

 .המוקדם מבינהם

 1אין לבנק הדואר אחריות לעניין מתן ההטבה נשוא תקנון זה ..3 

 של הכרטיס BIN -מתן ההנחה יעשה באופן אוטומטי על ידי זיהוי מספר ה       ..3 

   באמצעותו נעשתה הרכישה באתר אליאקספרס1

. .  

  



 

 כללייםתנאים 

 על זה קנוןת את ,השתתפותו בעצם ,עצמו על מקבלבעצם קבלת ההטבה  לקוח  1..

 .פיו על לפעול ומתחייב וסייגיו הטבותיו ,תנאיו כל

 .זה תקנון להוראות הסכים/שקראו כמי ייחשב ףשתתמ כל  2..

 ים לעצמם את הזכות הבלעדית לעדכן, לשנות,בנק הדואר ואליאקספרס שומר 413 

 ו/או להוסיף תנאים לתקנון זה וכן לבטלו ולהפסיקו בכל עת1 למחוק

 1אחר אופן בכל או/ו אחרת בהטבה ההטבה את להמיר או/ו להחליף יתןנ לא 414 

 ,הבלעדי ןדעת שיקול לפי ,הזכות את םלעצמ יםשומרבנק הדואר ואליאקספרס  412 

 למנוע או לעכב רשאייהיה  וכן ,במבצע משתתף כלשהו של השתתפות למנוע

 ביצוע תוך הטבההפך להיות זכאי ל כי סביר חשש שקיים משתתףמתן הטבה ל

 או/ו ,דין כל או התקנון הפרת תוך , אולב תום חוסר ,עבירה ,מרמה של מעשה

    .כלשהו אחר באופן המבצע כללי את עקף כי חשש שיעלה

 ייחשב ככל מעשה שאיננו עומד בקנה אחד עם   "לב תום חוסר" ,זה לעניין

 עקיפה מהווה או/והשתתפות במבצע באופן סביר ומקובל ו/או עם מהות המבצע  

 .המבצע כללי של כלשהי 

 אחריות ..

 ישאו באחריות לכל נזקילא  ם ומי מטעמו/או חברת דואר ישראל  בנק הדואר ... 

 ו/או למי צאה שייגרמו למי מהמשתתפים במבצעאבדן ו/או הו ו/או הפסד ו/או

 הטבותן ו/או בעקיפין במבצע, ניהולו, תוצאותיו, ו/או בגין היבמישר שוריםמהק

 ו/או כל הכרוך בכך1שיוענקו במסגרת המבצע 

 1 ריותו הבלעדית של הלקוחבאח והינ והכרוך ב לעל כ במבצעההשתתפות  5.. 

 יעה ו/או טענה כלשהימוותרים על כל דרישה ו/או תב וכל מי מטעמו הלקוח 3.. 

   לתקנון זה ו/או לכל דבר אחר הכרוך בהם1, בקשר למבצע

כי האמור בתקנון התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד1 מובהר בזאת  4.. 

 זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה1  

 דוארהמופיעים באתר  דכן בתנאי המבצעהאחראי הבלעדיים להתע הלקוח הוא 212 

 ם לשינוייםמסכי הלקוח, במבצע1 בהשתתפותם ישראל ו/או בשינויים שיערו בהם

 אלה, ככל שיערכו1



 

 ירה בין הקבוע בתקנון לבין הנאמרבכל מקרה של אי התאמה ו/או סת ... 

 או מידע אחר לציבור המשתתפים במבצע, יגבר הקבוע מים בפרסו

 בתקנון זה1 

  

 

  1 ירושלים, תחום שיווק, 5.2בנק הדואר ברחוב יפו  עותקים מן התקנון מצויים במשרדי 
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