תקנון מבצע הדמיה
נגב קרמיקה שיווק ( )2891בע"מ (להלן" :נגב") מרחוב יצחק בן צבי  ,03ראשון לציון ,מזמינה אותך לקחת
חלק במבצע מכירות למשך תקופת הזמן ובהתאם לתנאים שבתקנון זה להלן.
ההשתתפות במבצע מעידה על הסכמתך לתנאי התקנון ,ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.
 .2תקופת המבצע :החל מיום  02..1329ועד ליום  2.0.1328בשעה 13:33
 .1הסניפים המשתתפים במבצע :סניפי רשת החנויות של נגב ברחבי הארץ ,למעט סניף העודפים ב-א.ת.
סגולה פתח תקווה וסניף נגב באילת.
" .0משתתף במבצע" ו/או "הלקוח" – בונים ומשפצים בתים פרטיים ודיירי פרויקטים (בניה רוויה),
שהינם אזרחי ישראל ,שגילם מעל  29שנה שהינם לקוחות פרטיים בלבד .המבצע אינו תקף לתאגידים,
ללקוחות עסקיים ,מוסדיים וארגונים.
 .4מהות המבצע :בכפוף ליתר הוראות התקנון ,כל משתתף במבצע ,כהגדרתו להלן ,שירכוש או יבקש
לערוך עבורו הצעת מחיר לרכישת מוצרי נגב בתקופת המבצע (גם אם בסופו של דבר ,לא ירכוש
מוצרים מהחברה) ,בסניפים המשתתפים במבצע ,יהיה זכאי להטבה המפורטת להלן.
 .1ההטבה שבמבצע:
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במסגרת המבצע תעניק נגב למשתתפי המבצע ,למימוש בכפוף להוראות התקנון ,את
האפשרות לקיים פגישת ייעוץ עם איש מצוות הסניף ,ולאחר בחירת מוצרים ,המוצרים
הרלבנטיים יעברו למעצבת הדמיות של נגב ליצירת הדמיה לחדר רחצה בלבד (להלן:
"ההדמיה").
ההדמיה הינה להמחשה בלבד ואינה מהווה תוכנית עבודה לביצוע.
ההדמיה לחדר רחצה אחד.
לשם ייעול הפגישה  -יש להגיע לפגישה עם תוכניות הדירה/בית או מידות החדרים ,במידה
ואין תוכניות/מדידות.
ההדמיה תוצג ללקוח בסניף נגב בתוך  0ימים מיום הצעת המחיר ,בתיאום מראש.
ההדמיה תשלח ללקוח בדוא"ל לשימושו רק במידה ויבצע הזמנה בנגב.

 .6זכאות להטבה אחת בלבד :המבצע מוגבל להדמיה אחת בלבד ללקוח.
 .7מימוש ההטבה:
 .7.2מימוש ההטבה והזמנת הפגישה הינה באחריות הלקוח.
 .7.1לקביעת הפגישה יש לתאם מראש בסניף נגב המבוקש ,באמצעות השארת ליד באתר החברה
או בפרסום הרלוונטי בפייסבוק .מועד הפגישה כפוף לזמינות היועץ ,כאשר נגב תעשה כל
מאמץ להתאים את מועד הפגישה לזמן הנוח ביותר ללקוח וליועץ.
 .9תקופת המימוש :מימוש ההטבה וקיום הפגישה עם היועץ ייעשה עד ליום  02.21.1329בתיאום מראש
ובכפוף לזמינות היועצים.
 .8אחריות:
נגב לא תהיה אחראית באופן כלשהו לטיב הפגישה .המשתתפים במבצע מוותרים מראש על
.8.2
כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד נגב בכל הקשור לאמור בסעיף זה לעיל.
נגב לא תהיה אחראית באופן כלשהו להמשך ההתקשרות ,ככל ותהיה ,בין הלקוח ובין
.8.1
המעצב ,זאת כמפורט לעיל.
המשתתף יודע ומאשר כי ההדמיה שתערך בעבורו ,אינה תוכנית עבודה ביצוע ו/או תוכנית
.8.0
פרסית אריחים אלא הדמיה להמחשה בלבד.
 .8.4ארעה תקלה ו/או קלקול ו/או אי התאמה ו/או שינוי בקשר עם ההטבה שבמסגרת מבצע זה,
בין עקב תקלה טכנית ובין עקב פגם ו/או ליקוי ו/או טעות אנוש ו/או כח עליון ו/או פירוק ו/או
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פשיטת רגל ,לא יהווה הדבר בסיס לכל תביעה או טענה כלשהי כלפי נגב ו/או מי מעובדיה ו/או
מטעמה או כל גורם אחר הקשור בו במישרין ו/או בעקיפין.
למען הסר ספק יובהר כי נגב אינה אחראית לכל נזק ,ישיר או עקיף ,ולכל הוצאה שתגרם
.8.1
למשתתף במבצע ו/או הנלווה לו למימוש ההטבה ו/או בקשר עם השתתפותו במבצע זה.
נגב שומרת לעצמה את הזכות לקצר את תקופת המבצע או להאריכה ,וכן את הזכות להפסיק את
המבצע בכל עת ו/או לשנות את תנאיו ,זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,ובכפוף לכך
שתפרסם הודעה על כך כנדרש.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תקנון זה ובין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע,
במדיות השונות ,במדיות השונות ,בשילוט ,בעיתונים ,ברשת חנויות נגב ובכל אמצעי אחר – הוראות
תקנון זה תגברנה.
במקרה של תקלה כלשהי אשר תפריע להתנהלות התקינה של המבצע יינתן שיקול דעת מלא לנגב
להחליט האם ברצונה לבטל או לשנות או לקצר או לבצע כל פעולה בקשר למבצע.
פרסום התקנון :בתקופת המבצע ניתן יהיה לעיין ולצלם עותק מהתקנון ברשת החנויות של נגב
המשתתפים במבצע.
שאלות ובירורים :לשאלות ובירורים אודות המבצע ניתן לפנות לנגב ,לגב' אילנה אורן בטלפון מס'
 30-8406602בימים א'-ה' בשעות  38:33-26:33או בדוא"ל ilana_g@negev-new.co.il
הוראות כלליות:
 .21.2התקנון מנוסח בלשון זכר לצורך הנוחיות בלבד ,ובכל מקום שננקטה לשון זכר תהיה הכוונה
אף לנקבה במשמע.
 .21.1ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי ומנהלי נגב.
 .21.0הכותרות הינן לשם הנוחות וההתמצאות בלבד ולא יעשה בהן שימוש לצורך פרשנות תקנון
המבצע.
 .21.4הדין החל על מבצע זה ועל כל פעולה בקשר אליו ,לרבות אך לא רק ,פרשנות המסמכים
והתקנון הנוגעים אליו ,הינו הדין הישראלי בלבד .סמכות השיפוט הבלעדית ביחס לכל נושא
הקשור למבצע זה תהא אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב.

