תקנון "מבצע מנויים חלומי" לרכישת מנויים לעונת 2019/2020
מבוא
 .1חברת מועדון הכדורסל מכבי תל-אביב (( )1995להלן" :מכבי") ,עורכת מבצע קיץ לרכישת מנויים לעונת
 2019/2020בשיתוף עם קבוצת פוקס-ויזל בע"מ (להלן" :קבוצת פוקס") ,במסגרתו תינתן לרוכשי המנוי
הטבה מתנת קבוצת פוקס ,הכל בהתאם ובכפוף לכללים המפורטים בתקנון זה (להלן" :התקנון" ו/או "תנאי
המבצע").
 .2המבצע יתקיים מיום  8.7.2019ועד ( 31.7.2019כולל) ,או עד גמר מלאי ההטבות ,המוקדם מביניהם (להלן:
"תקופת המבצע").
 .3מכבי רשאית ,בהתאם לשיקול דעתה המוחלט ,לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע ,לשנות
את תנאי המבצע ו/או מועדיו ,את ההטבה ו/או מרכיביה ,וכן שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המבצע
בכל עת ,כולו או חלקו ,ללא כל התראה מראש וללא מתן נימוק.
 .4השתתפות במבצע מהווה אישור מצד המשתתף כי קרא את התקנון ,כי הוא מסכים לתנאי המבצע
המפורטים בו וכי יפעל בהתאם להם.
הזכאות להשתתפות במבצע
 .5זכאי להשתתף במבצע מי שירכוש במחיר מלא 1בתקופת המבצע מנוי חדש לעונת  2019/2020באולמות
והיציעים שיפורטו להלן (להלן" :המנוי" ו"המשתתף" בהתאמה).
 .6קטינים (מתחת לגיל  )18נדרשים לקבל את הסכמת אפוטרופסם החוקי טרם השתתפות במבצע.
 .7ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי מכבי ,וכן על בני זוגם ,הוריהם ,ילדיהם ואחיהם.
 .8מכבי תהיה רשאית לפסול משתתף מלרכוש מנוי ו/או מלקבל הטבה ,וכן לעכב ו/או למנוע מסירת ההטבה
למשתתף ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא ,לרבות בשל חשש כי המשתתף ביצע מעשה של מרמה,
עבירה ,ספסרות בכרטיסים ו/או במנויים ,שימוש בתוכנות אוטומטיות ,רישום כפול ו/או כוזב ,התחזות
לאדם אחר ,התנהגות בלתי הולמת ,חוסר תום לב ,או מכיוון שמשתתף הפר את התקנון ,את הדין או עקף
את כללי המבצע באופן כלשהו.

 1טבלת מחירי המנויים מפורסמת באתר מכבי בכתובת
http://www.maccabi.co.il/season1920/?utm_source=website&utm_medium=banner&utm_ca
.https://maccabi.co.il/data.asp?id=388 mpaign=season2020
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הטבת המבצע והגבלות
 .9משתתף שירכוש מנוי בהתאם לתקנון זה ,יקבל כרטיס מתנה מסוג  DREAM CARD – GIFT CARDלרכישת
מוצרים במספר רשתות ובתי עסק של קבוצת פוקס ובישראל בלבד ,הכל בהתאם לכללים ,המגבלות
וההתניות המפורטים בגב הכרטיס (להלן" :כרטיס המתנה").
להלן דוגמה של כרטיס המתנה (משני צדדיו):

 .10מימוש כרטיס המתנה הינו בכפוף להתניות המופיעות בגב כרטיס המתנה .מבלי לגרוע מהאמור ,ומבלי
למצות את הכללים והמגבלות המפורטים על גבי כרטיס המתנה ,יודגש כי רשימת הרשתות ובתי העסק
המכבדים את כרטיס המתנה עשויה להתעדכן ללא הודעה על כך למשתתפים .על המשתתפים האחריות
לבדוק את הרשימה העדכנית באתר האינטרנט של פוקס ו/או  .DREAM CARDכל המוצרים ו/או השירותים
המוצעים בבתי העסק הינם באחריותם הבלעדית של אותם בתי עסק.
 .11הסכום המוטען בכרטיס המתנה יקבע לפי הפירוט הבא:
.11.1

למשתתף שירכוש בתקופת המבצע מנוי באולם (למעט אולם  )11יוענק כרטיס מתנה הטעון בסך
של .₪ 500

.11.2

למשתתף שירכוש בתקופת המבצע מנוי ביציע (למעט יציעים מס'  )12 ,11 ,6 ,5יוענק כרטיס מתנה
הטעון בסך של .₪ 300

 .12למען הסר ספק ,לא יוענקו כרטיס מתנה ו/או הטבה כלשהי למשתתף שירכוש מנוי באזורים שהוחרגו
מהמבצע ,קרי באולם  11ו/או ביציעים מס'  11 ,6 ,5ו.12-
 .13משתתף יהיה זכאי לקבל כרטיס מתנה אחד לכל מנוי שרכש כאמור בסעיפים ( 11.1-11.2לדוגמה :משתתף
שרכש שני מנויים באולם  – 5יקבל שני כרטיסי מתנה הטעונים בסך של  ₪ 500כל אחד ,וכיו"ב).
 .14לאחר רכישת המנוי ,יקבל המשתתף באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני עימה נרשם ,הודעה ובה שובר
זכייה בכרטיס המתנה (להלן" :שובר הזכייה").
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 .15כרטיס המתנה יימסר למשתתף כנגד הצגת שובר הזכיה ובמעמד קבלת כרטיס המנוי ,בחנות הרשמית של
מועדון מכבי – בהיכל מנורה מבטחים ,ברח' יגאל אלון  51בתל אביב .מובהר כי עשויים להיות חוסרים
זמניים במלאי כרטיס המתנה ,ובמקרה כזה יחול עיכוב של עד  21ימים במסירת כרטיס המתנה למשתתף.
 .16על המשתתף לאסוף את כרטיס/י המתנה עד ליום  .21.9.2019משתתף שלא יאסוף את כרטיס/י המתנה עד
מועד זה ייאבד את זכאותו לקבלת כרטיס/י המתנה.
 .17כרטיס המתנה הינו חד-פעמי ,אינו ניתן להטענה חוזרת ותקף עד למועד הנקוב בו .במקרה של
אובדן/גניבה/השחתה/חלוף התוקף ,כרטיס המתנה לא יוחלף ולא תינתן כל תמורה או פיצוי בגינו.
 .18כרטיס המתנה אינו "כרטיס חיוב" כהגדרתו של מונח זה בחוק כרטיסי חיוב ,תשמ"ו.1986-
הגבלות נוספות
 .19אין כפל מבצעים.
 .20במקרה של ביטול המנוי מכל סיבה שהיא ,המנוי יבוטל בהתאם לאמור בתקנון הכרטיסים (כהגדרתו להלן)
ובכפוף לקיזוז סכום כרטיס המתנה שהוענק למשתתף בתוספת דמי טיפול בסך .₪ 20
 .21משתתף שאינו מסכים לאמור בתקנון זה אינו רשאי לעשות שימוש בהטבה המפורטת לעיל לכל מטרה שהיא.
 .22מבלי לגרוע מיתר המגבלות המפורטות בתקנון זה ו/או על גבי כרטיס המתנה ,מימוש ההטבה יהיה בכפוף
להוראות כל דין.
 .23מכבי רשאית לדרוש מהמשתתף לחתום על הצהרות וויתורים שונים ו/או להציג בפניה מסמכים שונים,
לרבות מסמכים מזהים ,כתנאי לקבלת ההטבה.
 .24ההטבה אינה ניתנת להמרה למזומן או לכל הטבה אחרת ,ולא יינתן עודף במזומן בגין שימוש חלקי ו/או אי-
שימוש בהטבה.
 .25כל מס ו/או היטל ו/או אגרה אשר יחולו על פי דין בגין ההטבה ,אם וככל שיחולו ,יחולו על המשתתף בלבד.
 .26האחריות על איסוף כרטיס המתנה מחנות מכבי ועל מימוש ההטבה ,מוטלת על המשתתף בלבד ולמשתתף
לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד מכבי במידה שלא יאסוף או יממש את ההטבה מסיבה כלשהי.
 .27מבלי לגרוע מכלליות האמור ,מובהר בזאת כי ההטבה הינה מתנת קבוצת פוקס ומימושה תלוי בקבוצת
פוקס ו/או ברשתות ו/או בתי העסק של קבוצת פוקס בלבד ,מבלי שלמכבי תהא כל אחריות על כך .מכבי
אינה אחראית לטיב ההטבה ו/או לכל תקלה ו/או עיכוב ו/או שיבוש ו/או פגם ו/או מניעה מכל סיבה שהיא
לממש את ההטבה.
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 .28ניהול המבצע נעשה בין היתר באמצעות אמצעי ותוכנות מחשב (להלן" :המערכות") ,שפעילותן אינה חפה
משגיאות ו/או תקלות .למען הסר ספק ,מכבי (ו/או מי מטעמה) ,אינה מתחייבת כי לא תהיינה שגיאות או
תקלות בניהול המבצע והיא אינה אחראית לתקלות הנובעות מתקלות במערכות של מכבי ו/או קבוצת פוקס
ו/או ברשת האינטרנט ו/או פייסבוק ו/או כל גורם שהוא אשר אין לה שליטה על פעילותו ופעולותיו.
 .29מובהר כי ההשתתפות במבצע הינה על אחריותו הבלעדית של המשתתף .מכבי (ו/או מי מטעמה) לא תישא
באחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשתתף עקב ו/או בקשר עם השתתפות ו/או אי-השתתפות
במבצע ו/או במימוש ו/או אי-מימוש ההטבה ו/או חלק ממנה .בהשתתפותו במבצע ,מצהיר המשתתף באופן
בלתי חוזר ובלתי ניתן לביטול או שינוי ,כי אין ולא תהיה לו ולכל גורם מטעמו ,כל דרישה ,טענה ו/או תביעה
כלפי מכבי ,מנהליה ,עובדיה ומי מטעמה בקשר עם המבצע ,לרבות כלפי המדיות השונות והרשתות
החברתיות בהן יפורסם המבצע (כדוגמת פייסבוק/אינסטגרם).
מתן הסכמה לתנאי תקנון רכישת מנויים ,פרטיות וקבלת חומר פרסומי
 .30רכישת מנויים נעשית בכפוף ל"תקנון תנאי השימוש במנויים ובכרטיסי הכניסה למשחקי הכדורסל של
בכתובת
מכבי
באתר
המפורסם
תל-אביב"
FOX
מכבי
קבוצת
( http://www.maccabi.co.il/mtpic/takanon1718new.pdfלהלן" :תקנון הכרטיסים") .עם השתתפותו
במבצע ,המשתתף מאשר כי עיין בתקנון הכרטיסים טרם רכישת המנוי ,כי הוא מאשר את תנאי תקנון
הכרטיסים ומסכים לכל האמור בו.
 .31מבלי לגרוע מהאמור בתקנון הכרטיסים או מהאמור בתקנון זה ,מובהר כי רכישת המנוי מותנית במסירת
פרטים אישיים ,כגון פרטי התקשרות ופרטים מזהים אחרים .המשתתף נותן למכבי את הסכמתו כי המידע
שימסור ,לרבות כל נתון שיופק על סמך ניתוח הפרטים כאמור (להלן" :המידע") ישמר על ידי מכבי ויוחזק
על ידה כמאגר מידע רשום בהתאם לדין ,וכי מכבי תהיה רשאית:
 .31.1להעביר פרטי המשתתף בתחרות לאחר ,על פי סמכות שבדין;
 .31.2לעשות שימוש מסחרי ,פרסומי ו/או שיווקי ,בפרטים ,בנתונים ובמידע הקיים בידיה;
 .31.3לעשות שימוש בפרטים לכל מטרה סבירה אחרת ,העולה באופן ישיר או מפורש ,מתנאי תקנון זה.
 .32המשתתף מסכים ומאשר במפורש קבלת חומר פרסומי ושיווקי ממכבי ו/או גורמים אחרים אשר יעניקו
למכבי שירותים או הטבות ,באמצעי המדיה השונים ,כגון דואר אלקטרוני והודעת מסר קצר ,ולרבות
באמצעות דיוור ישיר.
שונות
 .28המשתתף מצהיר ומתחייב כי במסגרת השתתפותו במבצע לא יעבור על הוראות כל דין.
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 .29פעל המשתתף בניגוד לאמור בתקנון זה ,ישא באחריות המלאה והבלעדית לכך וישפה את מכבי בגין כל
נזק ,הפסד ,אובדן או תביעה שיגרמו לה כתוצאה מכך.
 .30כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוחות בלבד ,ולא ישמשו לפרשנות תקנון זה .השימוש בלשון זכר הינו לצורכי
נוחות בלבד ,וכולל פניה גם לנקבה .השימוש בלשון יחיד מתייחס לרבים וכן ההיפך ,לפי העניין.
 .31ככל והוראה מהוראות תקנון זה תתגלה כבלתי אכיפה או בלתי חוקית מסיבה כלשהי ,הוראות התקנון
האחרות יישארו בתוקף עד כמה שניתן בהתאם להוראות כל דין.
 .32בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין האמור במסמך זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר
המבצע ,לרבות באתר הרשמי של מכבי שכתובתו  www.maccabi.co.ilוברשתות החברתיות (כדוגמת עמוד
הפייסבוק של מכבי שכתובתו  ,)https://he-il.facebook.com/maccabitlvתגברנה הוראות תקנון זה.
 .33לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל הקשור והנובע מתקנון זה ומן
התחרות .על הוראות תקנון זה ועל המבצע יחול הדין הישראלי בלבד ,ללא כללי ברירת הדין שבו.
 .34בכל שאלה ו/או בעיה ו/ו בקשה הנוגעת לרכישת המנויים ו/או המבצע (לרבות בעניין נגישות) יש לפנות
למספר  053-8315549או בדואר אלקטרוני  .tickets@maccabi.co.ilשאלה ו/או בעיה הקשורה לכרטיס
המתנה או למימושו יש להפנות ישירות לקבוצת פוקס ו/או לבתי העסק הספציפיים בהם מבוקש לממש
את כרטיס המתנה.

