
 18הנחה  למועד חורף מבצע תקנון 

 הגדרות .1

הפירוש שניתן לצדו להלן, וכשאין כוונה אחרת זה בתקנון זה יהיה לכל מונח שבסעיף 
  משתמעת מתוכן העניין או מהקשר הדברים.

 . ("עורך המבצעאו " "קידום)להלן: " קבוצת קידום בע"מ –" מבצעעורך ה" .1.1

 1018חורף למועד למשתתפים אשר יירשמו לקורס   10%הנחה בסך  –" מבצעה" .1.1
והעומדים בתנאי תקנון זה. ההנחה תינתן ממחיר המחירון במסגרת המבצע 

 המלא התקף עבור המשתתף במועד הרישום. 

באתרי האינטרנט מי שהשאיר פרטיו במודעה הייעודית  –" המשתתפים" .1.1
 . יהשונים ו/או יצר קשר בעקבות מודעה זו הנושאת מספר ייעוד

)בחינות  1018חורף למועד  בחינת בגרותקורסי הכנה לקראת  –" ים/קורסקורס" .1.1
למען  שמעבירה קידום. הפרטי בלבד למגזר בלבד או בסמוך לכך(  1018בינואר 

ו/או תלמיד הזכאי ייעודיים למקום/גוף מסוים  םלא כולל קורסיהסר כל ספק, 
להנחת מגזרים כפי שסוכמה עם גופים מסחריים בהסכמים כתובים וידועים 

 מראש .  

 כללי .1

 _________ ועד יום ____________.  יוםמתקופת המבצע הינה  .1.1

כמות ו/או המבצע שומר על זכותו להוסיף ו/או לשנות את תנאי המבצע עורך  .1.1
, ולמשתתפים לשיקול דעתו הבלעדיבהתאם הנזכרים  ו/או המועדיםהמקומות  

 .לא תהא כל טענה ו/או תביעה בקשר עם העניין

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים,  .1.1
 תגברנה הוראות תקנון זה. 

 ., חולון16הרוקמים לצורך שאלות ו/או הבהרות: המבצע כתובתו של עורך  .1.1

 . ההנהלה של החברהניתן לקבל עותק מהתקנון במשרדי  .1.2

 זכאים להנחה .1

במהלך  /יצר קשר טלפונימשתתף יהיה זכאי להנחה, כל עוד השאיר את פרטיו .1.1
 תקופת המבצע ונרשם לקורס כהגדרתו לעיל במהלך תקופת המבצע. 

משתתף יהיה זכאי להנחה ובלבד שלא רכש קורס בקידום כהגדרתו לעיל למועד  .1.1
 _________ לפני תחילת המבצע. 

 -בנוסף, משתתף אשר ישלם באמצעות פיקדון חיילים משוחררים יהיה זכאי ל .1.1
 הנחה נוספים.  2%

אין כפל הנחות או מבצעים ולקוח הזכאי למעט האמור לעיל מובהר כי  .1.1
 להנחה/מבצע אחרים יוכל לבחור באיזה מבצע להשתתף. 

 היעדר אחריות, הודעות .1
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פרסום באתר האינטרנט  באמצעות למבצע תועבר מטעם קידום ביחס הודעה כל .1.1
 שיקול לפי של עורך המבצע או בכל אמצעי אחר העומד לרשות קידום, הכול

  .של קידום דעתה הבלעדי

משרדי  :הבהרות באשר למבצע או/ו שאלות לצורך המבצע עורך של כתובתו .1.1
 ., חולון16רח' הרוקמים  –קבוצת קידום בע"מ 

משירות קישור לתקנון יופיע באתר קידום וכן ניתן יהיה לקבל העתק ממנו  .1.1
 הלקוחות של החברה. 

 

ו/או סמכות שיפוטית לעניין המבצע לבית המשפט המוסמך בתל אביב תהייה  .1.1
 על פי הדין החל במדינת ישראל בלבד.ובכל מקרה העניין יידון  תקנון זה

 
עורך המבצע ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים בגין כל נזק, חסרון כיס וכל טענה  .1.2

אחרת בגין הליך המבצע וכל עניין הכרוך בהשתתפות בו ו/או בגין כל נזק ו/או 
מבצע המשתתפים במבצע טענה בדבר נזק או אי שביעות רצון בקשר עם ה

מתחייבים כי לא תהיה להם כל טענה בכל עניין שהוא כלפי קידום ו/או מי 
 מטעמה בקשר עם המבצע.

 
 
 

   בהצלחה!


