
 

  "מזוודה במתנהתקנון מבצע "
 

מבצע בשם  תקיים הבעלים והמפעילה של מועדון "משקארד" משקי הקיבוצים אגש"ח בע"מ
 "(, אשר תנאיו מפורטים בזאת להלן:המבצע)להלן: " "מזוודה במתנה"

 
 מהות המבצע

אשר יפעלו בהתאם לאמור בתקנון זה  חברי המועדון 600במסגרת המבצע יהיו זכאים  .1
 ., והכל כמוגדר להלן וכמפורט בתקנון זה להלןמזוודה בחינםקבל ל להלן

 
 הגדרות

 למונחים המופיעים בתקנון זה תהא נתונה המשמעות המפורטת להלן: .2

 ;www.meshekard.co.ilאשר כתובתו  -"אתר המועדון"  .א

להגיע אליו ואשר ניתן  P1000מתופעל על ידי אשר  -"אתר משקשופס"  .ב
 ס מתוך אתר המועדון;באמצעות לשונית משקשופ

 חינם כמפורט בתקנון זה;ב מזוודההזכאות לקבל  -"המבצע"  .ג

 מועדון "משקארד"; -"המועדון"  .ד

 ;"20טרולי מסוג  swiss voyagerמזוודת עלייה למטוס של חברת  -" מזוודה" .ה

 ;אדם המחזיק בכרטיס מועדון –" חבר מועדון" .ו

משויך במערכותיה אשר  איחוץ בנקאו כרטיס אשראי בנקאי  -"כרטיס מועדון"  .ז
 למועדון.בע"מ ו/או פועלים אקספרס בע"מ של ישראכרט 

 ;אגש"ח בע"מ סחר משק מועדונים -"משקי"  .ח

 ;מזוודה מתנה אחתלקוד קופון המעניק זכאות  -"שובר"  .ט

 .19.9.2018עד  6.9.2018 -"תקופת המבצע"  .י
 

 ואופן ההשתתפות מועדי המבצע
 .עבמהלך תקופת המבצהמבצע יתקיים  .3

 , אשר יעמוד בכל התנאים המצטברים הבאים:חבר מועדוןכל  .4

 -וכן; תקף מחזיק במהלך תקופת המבצע בכרטיס מועדון .א

 -וכן ;אתר המועדון ויוריד שוברייכנס במהלך תקופת המבצע ל .ב

באתר  יקליד את פרטי השובר ופרטים נוספים ככל שיידרשו במקום המיועד לו .ג
 משקשופס בקישור שיופיע באתר המועדון;

 .מזוודה בחינם יהיה זכאי לקבל

או בדרך  ,קבלת המזוודה תהא בדרך של איסוף עצמי במקום שיפורט באתר משקשופס .5
 .אשר ישולמו באמצעות חיוב כרטיס המועדון₪  20תמורת סך של  של משלוח

 
 הגבלת אחריותיגים ויס

 ריד שובר אחד בלבד.כל חבר מועדון יהיה זכאי להו .6

 .600-כמות המזוודות מוגבלת ל .7

ואינו עסקה או התחייבות לביצוע עסקה מטעם  חברי המועדוןהמבצע נועד לרווחת  .8
 .משקי

עומדת הזכות להפסיק בכל עת את המבצע ו/או לבטל את המבצע ו/או לשנות את  משקיל .9
 מראש. הבלעדי וזאת אף ללא הודעה התנאי המבצע בכל עת עפ"י שיקול דעת

 .P1000ספק המזוודות ו/או צד לעסקה שבין הלקוח לבין  האינמשקי  .10
, וכל P1000ספק המזוודות ו/או הבלעדית של  ןבאחריות םהינ השירותטיב ואיכות  .11

, אליהםשירות תופנה התלונה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעות לטיב ו/או לאיכות 
ו עוולה מכל מין וסוג שהן לא תחול והאחריות בגין כל טענה ו/או נזק ו/או הפרה ו/א

 .משקיבשום אופן על 
  

 
 
 



 הוראות כלליות
 

 .שיבחרו להשתתף במבצע חברי המועדוןמשקי לבין תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין  .12

תקנון המבצע כפוף לחוקי מדינת ישראל, לרבות חוקי המס, לשינויים בהוראות החוק וכן  .13
 ת התקפה מכוח חוק.לכל תקנה ו/או חקיקת משנה אחר

 .המועדוןבאתר  חברי המועדוןהתקנון ימצא לעיונם של  .14

-במקרה של תביעה מקום השיפוט הבלעדי הינו בתחום השיפוט של בתי המשפט בעיר תל .15
 יפו.-אביב

או  03-6233558למידע נוסף בקשר למבצע ניתן לפנות לשירות הלקוחות של משקי בטלפון  .16
 .ןבאתר המועדו "צור קשר"באמצעות 

 
 


