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תקנון פעילות - ״הכספת״ 2019

הגדרות1.
סער טכנולוגיות (ז.ח) בע”מ ח.פ 514632561 (להלן: "iStore") מקיימת פעילות תחת 

השם ״הכספת״ ואשר תנאי ההשתפות בה מפורטים בתקנון זה (להלן: ”הפעילות“)

פרשנות2.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים 2.1.

אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר הפעילות, הוראות תקנון זה תגברנה.
בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון 2.2.

נקבה ו/או רבים.
החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי 2.3.

פרשנות.

תקופת הפעילות3.
הפעילות תחל בתאריך 18.4.19 ועד לתאריך 30.6.19 (להלן:” תקופת הפעילות״)3.1.
iStore שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד סיום תקופת הפעילות, 3.2.

להקדימה, להאריכה, או לסיימה מכל סיבה שתראה לה סבירה לעניין פעילות זו 
וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

iStore לא תהיה אחראית לכל פעילות הקשורה לפעילות הכספת לאחר סיום 3.3.
תקופת הפעילות, לרבות בין הופעות פרסומות ו/או הפניות לתוכנית בפרסומים 

שונים.

כללי הפעילות ותנאי ההשתפות בה:4.
רשאי להשתתף כל מי שרוכש בתקופת הפעילות ברשת iStore בקנייה אחת, קרי 4.1.

חשבונית אחת, בסך מינימלי של 199 ש״ח (להלן ”המשתתף“)
אין הגבלה על מספר הפעמים שמשתתף זכאי לקחת חלק בפעילות, בכפוף 4.2.

ובהתאם למספר הרכישות המזכות שביצע ובהתאם ליתר הוראות תקנון זה. עם 
זאת לכל משתתף יהיה לא יותר מניסיון אחד ביום.

iStore שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ו/או לשנות את מגוון המוצרים 4.3.
והדגמים המשתתפים בפעילות וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת ובלבד 

שהדבר יעודכן בתקנון הפעילות.
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שיטת הפעילות:5.

כל חשבונית בסך מינימלי של 199 ש״ח מזכה את המשתתף בניחוש קוד בן 4 5.1.
תווים בהתאם לשיקול דעתו.

הקוד הזוכה יקבע באופן רנדומלי ע“י האפליקציה כך שהקוד לא ידוע לאף גורם, 5.2.
עובד או משתתף.

לאחר כל פתיחה של הכספת תשנה האפליקציה את הקוד לקוד אחר.5.3.

 המשתתף הצליח לפתוח את הכספת, יזכה בפריט לבחירתו מהכספת.5.4.

במידה ולא תיפתח הכספת בכל תקופת הפעילות, הפריטים שבכספת יחולקו בין 5.5.
משתתפי הפעילות אשר אישרו הצטרפות למאגר, וזאת לאחר קיום התוכנית ביתר 

סניפי הרשת.
iStore תחליט על מגוון המוצרים הנמצאים בכספת על פי שיקול דעתה הבלעדי. 5.6.

תנאי ההשתתפות:6.
תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתפות בפעילות והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון 6.1.

ממצה את זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתפות בפעילות, מהווה הסכמה 
מלאה לכל האמור בו.

בעצם השתתפותו בפעילות, המשתתף, מאשר ומצהיר כי הוא קרא את תקנון 6.2.
הפעילות וכי הוא מסכים לו.

כל סעיף מסעיפי התקנון עומד בפני עצמו וגם אם ייקבע כי סעיף מסוים הינו 6.3.
בלתי חוקי, בטל או לא אכיף, לא ישפיע הדבר על שאר סעיפי התקנון.

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, בכל עת, לשנות הוראות תקנון זה.6.4.

ההשתתפות אסורה על ידי עובדי החברה ובני משפחותיהם.6.5.

המוצרים המשתתפים בפעילות:7.
.7.1 iPad, iPhone XR, Macbook Air, :המוצרים אשר יחולקו בפעילות הכספת הם

Apple Watch Airpods, Beats,

חומרה ואפליקציה:8.
אין החברה אחראית ולא תפצה ותשפה כל לקוח על תקלה אפשרית באפליקצית 8.1.

הכספת או בחומרה ובתוכנה, הנובעת מסיבות שונות, אשר תמנע את המשך 
הפעילות עד לסיומה בתאריכים הנקובים לעיל.

החברה תתנהל באמינות ושקיפות מלאה בכל הנוגע לפעילות.8.2.

משתתף אשר זכה ייתן את אישורו כתנאי לזכייה, לפרסום תמונתו, שמו ועיר 8.3.
מגוריו במדיות החברה ע“פ בחירתה, וכן באמצעות יח“צ בכל מדיה ע"פ בחירת 

החברה.
החברה תעדכן את הזוכה באמצעות דוא“ל אותו הזין במעמד הרישום למבצע. 8.4.

לקוח אשר לא יגיע לאסוף את זכייתו תוך 14 ימים - תבוטל זכייתו.
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