
 פעילות "קליק משלוחים" תקנון
על ידי יוניליוור  28.2.2020ד ליום ע 10.2.2020מיום שתיערך במהלך תקופת הפעילות  .א

 לרכוש"), יוזמנו לקוחות המותג " קליק" עורכת הפעילותישראל מזון בע"מ (להלן: "

 ").הפעילות(להלן: " בפועל אספקתה למועד התחייבותללא   חבילת קליק

יישמרו אצל עורכת הפעילות לצורך יצירת קשר עם המשתתפים בתום רטי ההרשמה פ .ב

הפעילות ויימחקו לאחר מכן ולא ייעשה בהם שימוש נוסף. מובהר כי אין כל חובה לפי חוק 

למסור את הפרטים ומסירתם תלויה ברצונו ובהסכמתו של כל משתתף, אולם בלי למסרם 

 .את הרכישהולבצע  באופן מלא לא ניתן יהיה להשתתף בפעילות

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון זה לבין פרסומים אחרים  .ג

בדבר הפעילות, לרבות באתר ו/או בעיתונים ו/או במודעות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל 

 דבר ועניין.

 המשתתפים בפעילות, בעצם השתתפותם, ייחשבו כמסכימים לכל הוראות תקנון זה. .ד
במסגרתה מוזמנים  הומוריסטיתהסר ספק מובהר כי הפעילות הינה פעילות  למען .ה

 משתתפים 100 לעד מוגבלת הפעילות. וודאי אספקה מועד ללא"קליק"  להזמין הגולשים

 .   מסחריות למטרות ואינה (כאשר כל משתתף יוכל לרכוש חבילת קליק אחת בלבד) בלבד

 תהיהאחד מן המשתתפים  כללמטרות מסחריות מובהר כי ל אינהמכיוון שהפעילות  .ו

 .בפועל ההזמנה ממועד יום 60 עד הזמנתו את לבטל אפשרות

מכל  בהשתתפותם בפעילות פוטרים משתתפי הפעילות את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה .ז

טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לפעילות ו/או לכל שלב משלבי הפעילות ו/או לתקנון 

 ו/או לתקלות כלשהן בקשר לפעילות ומוותרים על כל טענה הקשורה באלה.
על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בפעילות.  הינה בפעילות ההשתתפות כי מובהר .ח

עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יהיו חייבים בשיפוי בגין כל אבדן, 

, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי הפסדנזק ישיר ו/או עקיף, 

 בקשר/או ו  בפעילות מהשתתפות כתוצאה כלשהם שלישיים לצדדים/או ומהמשתתפים 

 לכל עילה בפעילות השתתפותם אי/או ו השתתפותם תהווה לא מקרה בכל וכי הפעילות עם

 .דרישה/או ו טענה/או ו תביעה
תקנון זה יעמוד לעיון כל דורש, ללא תשלום, במשרדי עורכת הפעילות בקריית שדה  .ט

 , נתב"ג, לוד. 3התעופה בכתובת: רחוב גלבוע 

 הדיגיטלית תקנון החנות

 ם.הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדי .א
אל ורשאים לרכוש ם באינטרנט בישרהחנות משמשת לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשי .ב

כתובת מגורים  יבעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעל ,ומעלה 18בה בני 

 .בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל

של משתתף ברכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי  רכישהתנאי מוקדם לתוקף  .ג

 .לעיסקה ולגביה



רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו , מהווה את הסכמתך גלישה בחנות ו/או  .ד

לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון , לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך 

 .מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות

 . המחיר הינו כולל מע"מ אלא אם צוין מפורשות אחרת .ה

 אספקת המוצרים 

תדאג לאספקת המוצר שהוזמן באתר לכתובת כפי שהוקלדה על ידי הלקוח בדף  עורכת הפעילות

, אלא אם צויין מפורשות אחרת ולאחר אישור של חברת 31.12.2020לתאריך  עדההרשמה, 

. למען הסר ספק יובהר כי זמני המשלוח הארוכים הינם חלק בלתי נפרד האשראי על העסקה

 לא תהיה כל טענה בעניין זה.מהפעילות וההשתתפות בה ולרוכש המוצר 

 שירות לקוחות 

כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות מידע על שימוש נכון במוצר ולפרטים 

 :ובירורים באשר לחנות ופעילותה , ניתן לפנות אל

 053-7807800שירות טלפוני/פניות בווטסאפ: 

 3903202טירת כרמל מיקוד  2056 -כתובת דואר:  ת.ד

 sherut.israel@unilever.com  דוא"ל: 

 כללי  

 .עורכת הפעילותשה בלבד , ואינן מחייבות את התמונות המוצגות באתר הן להמח .י

ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי  עורכת הפעילות .יא

 . או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באמצעות האתר

כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה  (ICONS) אייקונים .יב

מילולית, סימני מסחר , סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית 

 .עורכת הפעילותשל 

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים  .יג

 .אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנותבאתר, אלא 


	תקנון פעילות "קליק משלוחים"

