
 

 תקנון המבצע

 מבצע "ישיר לפרס" 

 ב"ישיר למשרד" המבצע הגדול של הדואר לעסקים

 

 מבצע:העורך  -כללי 

חברת דואר ישראל תערוך  23:59עד השעה  31.12.18–ל  8:00החל משעה  1.11.18בין התאריכים 

 " בהתאם למפורט בתקנון זה ישיר לפרס. מבצע של " 513467191 בע"מ  ח. פ

 

  הגדרות:

 למונחים הבאים בתקנון זה תהא ההגדרה המפורטת לצדם להלן:

                             ,ירושלים217יפו  רחוב  ,513467191חברת דואר ישראל בע"מ ח.פ  –" דואר ישראל" . א

 .07668872718פקס: 07668772722טלפון:  

 .בתקנון זה לפי העניין ההוראות המופיעות -" המבצעהוראות "  .ב

 2ההשתתפות המנויים בסעיף  הוא העומד בתנאי במבצעמשתתף  -" במבצעמשתתף "  .ג

  .שלהלן 

דואר ישראל בסכום באשר יבצע רכישה  , משתתף במבצעכל –" ישיר לפרס" –" המבצע"  .ד

 כמפורט להלן. פרסל, יהיה זכאי ללא מע"מ ₪ 2,300העולה על  

המקנה למשתתף המבצע לבחור מבין  דיגיטלי שובר מתנה  – "השובר" או "המתנה"          .ה

אופי המתנות משתנה "(אתר המבצע" -)להלןכפי שמופיעות באתר המבצע: פרסים מגוון  

  בהתאם לקטגוריית הרכישה כהגדרתה להלן. 

 .שלהלן 1האמורה בסעיף  התקופה –" תקופת המבצע"  .ו

 

 תקנון מבצע ההגרלה:

 כללי 

של שוברים   וזאת באמצעות טכנולוגיות מיוחדות  "ישיר לפרס"את מבצע יקיים דואר ישראל 

הליך ההזמנה והעברת תוכנו, אתר הפרסים,  האחריות על  .באמצעות ספק משנה דיגיטליים

 ספק זה. תחול על השוברים הדיגיטאליים 

 

עד 18.1231.–ל  0080:החל משעה /1.11.18ייערך בין התאריכים  המבצע קופת המבצע:ת .1

החברה אלא אם  במבצע עוד,שתתף להלאחר תקופת המבצע לא ניתן יהיה  .23:59השעה  



 

באופן חריג ניתן לקבל אישור השתתפות ללקוחות שבצעו  ודיע על הארכת תקופת המבצע.ת 

, וזאת באישור מיוחד 2019בינואר  10-והחשבונית תצא לא יאוחר מ 31.12.2018הזמנה עד  

 של דואר ישראל.   

  ולזכייה בפרס: במבצע וקבלת הפרסתנאים להשתתפות ה .2

 מותרת בהתקיים התנאים המצטברים הבאים: במבצע ההשתתפות 

רכישה של דואר ישראל, אשר ביצע " למשרד ישיררשום של שירות "כל לקוח  2.1 

במהלך תקופת  , "(רכישה מזכה" –)להלן  מע"מללא , ₪  2,300 העולה על סך של  

 בהתאם לקטגוריות המפורטות להלן. פרסיהיה זכאי ל ,המבצע  

 חד פעמיות מעל הסכומים המפורטים להלן ולא  מודגש, כי הרכישות הינן 2.2 

 ברכישות מצטברות.  

 . בלבד דאח פרסעבור כל רכישה מזכה, יהיה המשתתף במבצע, זכאי ל 2.3 

 .אין הגבלה על כמות הרכישות שהמשתתף יכול לבצע 2.4 

 ומעטפות  מעטפותברכישה יכללו אך ורק מוצרי "ישיר למשרד" הכוללים:  2.5 

אך ורק אם לא ביטל את  פרס,משתתף במבצע יהיה זכאי לקבלת ה. מבוילות               

 רכישתו. ככל והמשתתף במבצע יבטל את רכישתו, הוא מתחייב להשיב את   

  .ואו שווי פרסה             

 ההשתתפות במבצע ובחירת הפרס מותנית בסיום הליך הרכישה והנפקת חשבונית           2.6 

 מאת דואר ישראל.                       

 ספק המשנה   ועל חברת  וועובדידואר ישראל  אסורה על  במבצעההשתתפות  2.7 

 .וזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהן ובני משפחותיהםע , וועובדי                

 :פרסההמקנות את  הרכישהטגוריות ק 8.2

חודשים שקדמו למבצע  24לקוחות חדשים )לא בצעו שום רכישה ב " 2.8.1

 ומעלה. מע"מללא ומעלה  ש"ח 2,300 -מ רכישות –" האמור לעיל(   

כישות שבין ר-" ה  ראשונה קטגורי" -)וחדשים( לקוחות קיימים    2.8.2

 מע"מ. ללא ₪ 8,000עד  ₪ 5,000הסכומים: 

 ללא ₪ 8,000מעל רכישות   -" קטגוריה שניה "" לקוחות קיימים )וחדשים( 2.8.3

 מע"מ.

 

 אופן קבלת המתנה ומימושה:  3

כפי פרסים המקנה למשתתף המבצע לבחור מבין מגוון שובר דיגיטלי  והינ פרסה  3.1

משתנה בהתאם לקטגוריית הרכישה פרסים באתר המבצע: אופי הים שמופיע 

 כהגדרתה לעיל. 



 

תנת האופציה להמיר חלק מאתרי הבחירה לשוברים פיזיים ע"פ ילדואר ישראל נ  3.2

והשוברים יועברו לדואר תהייה באמצעות ספק המשנה דרישה. הכנת השוברים  

 ישראל על מנת להעבירם ללקוחותיה.  

    , ישלח )ממועד הוצאת החשבונית( שה המזכהימים מהיום בו בוצעה הרכי 21עד   3.3

     מבצע. הקישור האישי יישלח למשתתף למשתתף המבצע קישור אישי לאתר ה                 

   (, בהתאם לפרטים SMSהודעת מסרון )בהמבצע בדואר אלקטרוני או                  

 המופיעים בהזמנת הרכישה המזכה.                  

    ולבחור את המתנה, בהתאם  משתתף המבצע, יוכל להיכנס לאתר המבצע  3.4

 לקטגוריית הרכישה אותה ביצע.                 

 מפרט המתנות, כמות ושווין, עשויים להשתנות במהלך תקופת המבצע. .4

את המבצע עד גמר המלאי או על פי שיקול דעתו בכל עת דואר ישראל רשאי להפסיק  .5

 הבלעדי. 

 

מרגע קבלת הקישור האישי לאתר המבצע, משתתף המבצע יהיה כפוף לתקנון המופיע  .6

 . www.buyme.co.ilבאתר  

     שוברים למוצרים ושירותים שונים  ,באמצעות האתר קבלמאפשר ל ספק המשנה  6.1 

         של מיטב היצרנים, היבואנים והקמעונאים הפועלים בישראל בדרך נוחה ומהירה.                   

     של  םאו הקמעונאי ניםאו היבוא ניםהיצר םאינ ו/או דואר ישראלספק העם זאת,                   

    מי  ו/או דואר ישראללפיכך, ומבלי לגרוע באמור בתקנון זה,  .רבשובמופיע ההמוצר                 

     על השירות והאחריות למוצרים ו/או השירותים שנרכשו םאחראי םאינ ומטעמ                 

   , לרבות לאחריות בגינם, קבלתםבאתר לאחר  באמצעות השוברים  ו/או נתקבלו                   

     למעט כקבוע על פי דין. האחריות בגין האמור, ותיקונם ו/או לאספקת חלקי חילוף,                   

 .בלעדי על הספקים או הקמעונאים ככל שישנה על פי דין, חלה באופן                 

         לתוכן השוברים, לתנאיהם, למימושם או  אחראי ואינדואר ישראל  6.2 

 לכיבודם על ידי הקמעונאי.                  

     אינם מסופקים  באתר המבצע שוברים או כל הצעה קמעונאית אחרת המוצעת ה 6.3 

    חובת אספקתם מוטלת על החברות הקמעונאיות השונות . דואר ישראלע"י                  

 .המציעות ועליהן בלבד                

http://www.buyme.co.il/


 

הינו באחריות המבצע  תיאור ו/או מידע על חנויות ועל מוצרים המופיע באתר 6.4

החברות המתארות ו/או המוסרות מידע זה ולא תחול כל אחריות בהקשר זה  

 דואר ישראל .על  

המבצע  תנאי מימוש השובר הינו באחריות החברות הקמעונאיות המפרסמות  6.5

לא תהיה כל אחריות בנוגע לאופן מימוש השובר על ידי דואר ישראל בלבד, ל 

 . באתר המבצע אפשרות רכישת השוברהחברה הקמעונאית המפרסמת את  

 למקבל/ת השובר, לרבות  השוברלא אחראי להגעת דואר ישראל  6.6

שאינו מנוי לקבלת שירותי תוכן  משתתף במבצעבמקרים של סינון ע"י ספאם או  

 .בהודעות טקסט 

 אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר,  הלא יהידואר ישראל    6.7     

שיגרם כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים ו/או בחנויות                     

        לא יישא באחריות גם למידע ותכנים ישראל  דוארבאתר. שהקמעונאים   

    צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות  שיתפרסמו באתר על ידי                   

 .עליהם או שימוש בהם                  

 תנאים כלליים .7 

 ,תנאיו כל על זה קנוןת את ,השתתפותו בעצם ,עצמו על מקבל במבצע המשתתף 7.1 

 הסכים/שקראו כמי ייחשב מצטרף כל .פיו על לפעול ומתחייב וסייגיו הטבותיו  

 .זה תקנון להוראות  

 להוסיף או/ו למחוק ,תלשנו ,לעדכן הבלעדית הזכות את ולעצמ שומרדואר ישראל  7.2 

  .עת בכל ולהפסיקו לבטלו וכן ,זה לתקנון תנאים  

 בכל או/ו במזומן או/ו אחרת בהטבה פרסה את ולהמיר א/ו להחליף יהיה יתןנ לא 7.3 

 .מהחברה זיכוי לקבל או/ו אחר אופן  

 לא בגינה תקלה או טעות לכל שהיא צורה בכל אחראי היהדואר ישראל לא י 7.4 

 .פרסה את משתתף מימש  

  למנוע ,הבלעדיו דעת שיקול לפי ,הזכות אתו לעצמ שומרואר ישראל ד 7.6 

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

 מעשה ביצוע תוך פרסהפך להיות זכאי ל כי סביר חשש שקיים משתתףפרס  של ה  

 הפרת או תוך אוטומטיות בתוכנות שימוש ,לב תום חוסר ,עבירה ,מרמה של  

 .כלשהו אחר באופן המבצע כללי את עקף כי חשש שיעלה או/ו ,דין כל או התקנון  

 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  

 משתתף המבצע.ישולם על ידי  פרסהתשלום כל מס אשר יחול, ככל שיחול, על  7.8 

 

 אחריות .8

 ישאו באחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או ילא ומי מטעמו דואר ישראל  8.1 

 שורים ו/או למי מהק צאה שייגרמו למי מהמשתתפים במבצעאבדן ו/או הו  

שיוענקו  פרסיםבמבצע, ניהולו, תוצאותיו, ו/או בגין הן ו/או בעקיפין יבמישר  

 ו/או כל הכרוך בכך.במסגרת המבצע   

ריותם הבלעדית של המשתתפים באח והינ והכרוך ב לעל כ במבצעההשתתפות  8.2 

 .במבצע  

יעה ו/או ולכל מי מטעמם מוותרים על כל דרישה ו/או תב במבצעהמשתתפים  8.3 

   לתקנון זה ו/או לכל דבר אחר הכרוך בהם. ,טענה כלשהי בקשר למבצע  

כי האמור בתקנון התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. מובהר בזאת  8.4 

 זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה.  

 דכן בתנאי המבצע הינם האחראים הבלעדיים להתע במבצעהמשתתפים  8.4 

 , במבצעו/או בשינויים שיערכו בהם. בהשתתפותם המבצע המופיעים באתר   

 מסכימים לשינויים אלה, ככל שיערכו. במבצעהמשתתפים   

בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה בין הקבוע בתקנון לבין הנאמר במודעות  8.5 

פרסום ו/או בכל פרסום או מידע אחר לציבור המשתתפים במבצע, יגבר הקבוע   

 בתקנון זה.  

  

 

  . דואר ישראל עותקים מן התקנון מצויים במשרדי 

 


