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  "כסף בחזרהתקנון מבצע "

  

ועד  1.04.2015החל מיום מבצע ב יוצאת, נתניה, 20אלונים ") מרחוב אלמנטס(להלן: " אלמנטס אדריכלות ועיצוב פנים

  :המפורטים להלןבהתאם לתנאים ") תקופת המבצע(להלן: " 31.12.2017ליום 

בעל או תושב ישראל או  זרח ישראלאעל אף האמור בכל מקום בתקנון, זכאי להשתתף במבצע רק אדם שהינו  . 1

 .בכפוף לאמור להלן, ")זכאי למבצע(להלן: " שנה 18, שגילו מעל היתר שהייה חוקי  בישראל

על אף האמור בכל מקום בתקנון, למען הסר ספק מובהר כי כל אדם ו/או גוף כל שהו ו/או ישות כלשהו אשר מקבל  . 2

" אינו זכאי להשתתף  DESIGN4Uבמסגרת מבצע חבילת תכנון "  "אלמנטס"ו/או קיבל ו/או הזמין שרות מ

 "כסף בחזרה".במבצע 

"השרות"  אחד או כל"אלמנטס" כול אדם ה"זכאי למבצע" שהזמין מ"): המשתתף משתתפים במבצע (להלן: " . 3

 תקנון זה, ובכפוף לאמור להלן. והכול בהתאם לתנאי

שרותי "אלמנטס" למעט שרותי פיקוח צמוד, תכנון : כל ")השרותהשרותים המשתתפים במבצע" (להלן: " "מגוון . 4

למען הסר כל ספק מובהר, כי המבצע אינו  .ליין, נסיעות לחו"ל ושרותים שיוזמנו עבור "המשתתף" מספקי חוץ-און

יועצים ו/או כול אדם או גוף אחר  תקף לגבי השרותים הניתנים על ידי ספקים חיצונים ו/או בעלי מקצוע ו/או

 ר והן באופן עקיף.יהנותנים שרות ל"משתתף" הן באופן יש

קבל, בכפוף לכל הכללים זכאי ל "משתתף" שהזמין "השרות" מ"אלמנטס" בתקופת המבצע,תיאור המבצע: כל  . 5

ה ורק אם לא יהי האמורים בתקנון זה, החזר כספי עבור תשלומים שביצע ל"אלמנטס" בעבור "השרות" שקיבל אך

מובהר, כי אישור על ידי "משתתף"  מ"השרות" שקיבל. למען הסר כל ספק ומבלי לגרוע מתנאי תקנון זה שבע רצון

ביעות רצונו מ"השרות" שקיבל עד כה ולכך ו/או התקדמות בשלבי מתן "השרות" ל"משתתף" מהווים ש

שביעות רצונו הן באופן ישיר והן את לגבו ע ייה זכאי להחזר כספי בעבור "השרות" אשר הב"המשתתף" לא יה

 באופן עקיף.

 הסכם הזמנת "השרות" שנחתם בין "אלמנטס" לבין "המשתתף".תתבצע על פי  הזמנת השרותהוכחת תאריך  . 6

, נתניה, 20/1על מנת לקבל את ההחזר הכספי על "המשתתף" לשלוח בדואר רשום ל"אלמנטס", לכתובת אלונים  . 7

 ").הבקשה "השרות" שקיבל וציון כתובת עדכנית (להלן: "אי שביעות רצונו מ יבקשה בכתב עם תיאור לגב

ימים קלנדרים כאשר ספירת מניין הימים תחל  30בתוך  6על "המשתתף" לשלוח את "הבקשה" בכפוף לסעיף  . 8

מיום תחילת קבלת "השרות". מבלי לגרוע מהאמור מובהר בזאת, כי התאריך האחרון לקבלת "הבקשה" לצורך 

"). מובהר בזאת, כי לא תתקבל מעטפה עם המועד האחרון(להלן: " 2018לינואר  31כספי הוא הת ההחזר קבל

"הבקשה", שהוחתמה על ידי הדואר ו/או על ידי "אלמנטס", לפי העניין, לאחר "המועד האחרון". "המשתתף" שלא 

אה כאילו וויתר על זכותו יעביר ל"אלמנטס את "הבקשה" הדרושה לקבלת החזר כספי עד למועד האחרון, יר
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עם ההחזר הכספי ו/או כל פיצוי  בקשרלהחזר כספי ולא תעמוד לו שום תלונה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או זכות  

 אחר.

  

  

 

ימי עבודה מיום  30ההחזר הכספי יישלח בצ'ק ל"המשתתף" בדואר רשום על פי הכתובת שצין ב"הבקשה" עד  . 9

תנאים המנויים בתקנון זה. מובהר בזאת, כי ההחזר הכספי לא יישלח קבלת כל "הבקשה" ובכפוף לקיום כל ה

 לתא דואר הלקוח.

"אלמנטס" אינה אחראית על שירותי הדואר ו/או זמינותם ו/או מהירותם, ול"המשתתף" לא תהיה טענה ו/או  . 10

 דרישה כלפי "אלמנטס" בנושא המשלוח בדואר. 

 תתף" מהווה הסכמה לכל תנאי המבצע כפי שהם מופיעים בתקנון זה.קבלת ההחזר הכספי על ידי "המש . 11

מבלי לפגוע באמור לעיל ולמען הסר ספק מובהר בזאת, כי כל חומר מקצועי, תוכניות, רעיונות והצעות של  . 12

מו החל מהפגישה הראשונה בין הצדדים, הינם בגדר קניינו של "אלמנטס" טע"אלמנטס" ל"המשתתף" או למי מ

מסכים, מצהיר ומאשר כי אם "המשתתף"  העביר "הבקשה" להחזר כספי או קיבל החזר כספי עבור ו"המשתתף" 

 "השרות" שקיבל "המשתתף" לא יעשה כל שימוש בחומר מקצועי, תוכניות, רעיונות והצעות אלו.

 ניסיון קבלה במרמה של החזר כספי עלול לגרום הגשת תביעה נגד "המשתתף" מגיש "הבקשה" ולפסול אותו . 13

 מהשתתפות במבצעים דומים.

 סכום ההחזר הכספי כולל מע"מ. . 14

או להאריכה, וכן את הזכות להפסיק את המבצע ו/שומרת לעצמה את הזכות לקצר את תקופת המבצע  "אלמנטס" . 15

, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ובכפוף לכך שתפרסם הודעה ולשנות את כללי ונהלי המבצע בכל עת

 שעות טרם סיומו. 24- מ לא יאוחרעל סיום המבצע 

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תקנון זה ובין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות בטלוויזיה,  . 16

 ."אלמנטס" ו"המשתף"שתחייבנה את אלה הוראות תקנון זה תגברנה והן  –בעיתונים ובכל אמצעי אחר 

ו/או כלפי מי מטעמה בקשר עם  "אלמנטס"ה ו/או דרישה כלפי במבצע מוותר על כל טענה ו/או תביע ף"המשתת" . 17

  .ההחזר הכספיו/או בקשר עם  המבצע

 אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, ולכל הוצאה שתגרם למאן דהוא בקשר עם מבצע זה. "אלמנטס" . 18

 טס"ל"אלמנמקרה של תקלה כלשהי אשר תפריע להתנהלות התקינה של המבצע יינתן שיקול דעת מלא ב . 19

 או לבצע כל פעולה בקשר למבצע.ו/או לקצר ו/או לשנות ו/לבטל  הלהחליט האם ברצונ

, וזאת גם בנסיבות בהן לא בכל אופן וצורה שהם םו/או אופן מסירתההחזר הכספי לא ניתן להמיר ו/או לשנות את  . 20

 .יתאפשר בידי "המשתתף" לממש את זכאותו במסגרת המבצע

על פי תקנון זה הינן אישיות ואינן ניתנות בשום מקרה להעברה ו/או  "אלמנטס" וכן התחייבות "המשתתף"זכאות  . 21

 המחאה ו/או הסבה בשום צורה ואופן.

 החזר כספי זה מבטל ולא יכול להיות משולב עם כל מבצע אחר על "השרות". אין כפל מבצעים. . 22
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 ועל חשבונו בלבד. צע המשתתף במבכל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס מכל סוג שהוא, תהיה באחריות  . 23 

 .וכן כל האמור בלשון יחיד מתייחס גם לרבים כל האמור בלשון זכר מתכוון גם לנקבה . 24

  

  


