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  "esign4UDתקנון מבצע "

  

  ועד ליום  1.06.2016החל מיום , בני ברק, 2 לח"י") מרחוב אלמנטס(להלן: " אלמנטס אדריכלות ועיצוב פנים

  :המפורטים להלןבהתאם לתנאים ") המבצע(להלן: "" Design4U" מבצעב ") יוצאתתקופת המבצע(להלן: " 30.12.2018

בעל או תושב ישראל או  אזרח ישראללהשתתף במבצע רק אדם שהינו על אף האמור בכל מקום בתקנון, זכאי  . 1

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

"השרות"  אחד או כל"אלמנטס" כול אדם ה"זכאי למבצע" שהזמין מ"): המשתתף משתתפים במבצע (להלן: " . 2

 , ובכפוף לאמור להלן.תקנון זה והכול בהתאם לתנאי

יכלול מגוון השרותים המפורטים " Design4U"המבצע : ")השרות"מגוון השרותים המשתתפים במבצע" (להלן: " . 3

 להלן בלבד:

 ."תףהמשת"של  , רצונות ודרישותניתוח העדפות ••••

 בניית פרוגרמה לעיצוב הנכס. ••••

 .ה,תקרה ומטבח,סימון אינסטלציה,חשמל,בניהוטיתכנון רעיוני כולל תוכנית העמדת ר ••••

 תוכנית גמרים. ••••

   .תכנון רעיוני מוצעשל  מקצה שיפורים אחד ••••

 מ"ר. 110נדרטית בגודל עד טעבור דירה ס, ")התמורה(להלן: "כולל מע"מ לא ש"ח  8900מחיר "המבצע" הינו  . 4

נסיעות  ת,ליווי ובחירו ,נגרותתוכניות  ,דמיותה מדידה, ,וניהולשרותי פיקוח כי "השרות" לא כולל מובהר בזאת  . 5

, כמו כן מבלי לגרוע מהכתוב "Design4U"וכול שרות אחר שלא כלול במפורש במגוון השרותים של מבצע לחו"ל 

אינו תקף לגבי השרותים הניתנים על ידי ספקים חיצונים  "המבצע"למען הסר כל ספק מובהר, כי ו בסעיף קטן זה

 ר והן באופן עקיף.יהנותנים שרות ל"משתתף" הן באופן יש ו/או בעלי מקצוע ו/או יועצים ו/או כול אדם או גוף אחר

קבל, בכפוף לכל הכללים זכאי ל "השרות" מ"אלמנטס" בתקופת המבצע,את "משתתף" שהזמין תיאור המבצע: כל  . 6

 " בכפוף להתקיים כול התנאים המפורטים להלן:השרותיםאת "האמורים בתקנון זה, 

רוני חשבון אשר פרטיו ישלחו בדואר אלקטהעברה בנקאית לע"י  "המבצע"תף" ביצע תשלום עבור ת"המש ••••

 .לדואר אלקטרוני של "אלמנטס" העברה בנקאית ו"המשתתף" העביר אישור ל"משתתף"

 ו.יעל כול סעיפ ע"המבצ"שאלון את מילא המשתתף  ••••

ות" של הנכס עבורו הוזמן "השר , ")התוכנית(להלן: " המשתתף העביר ל"אלמנטס" בדואר אלקטרוני תוכנית ••••

 .מבצע"ה"תנאי בכפוף ל, ")הנכס(להלן: "

 עמם.ט"המשתתף" גילה רצינות ושיתף פעולה עם אנשי המקצוע של "אלמנטס" או מ ••••
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 ווהפורים לדואר אלקטרוני של "המשתתף" מהימשלוח כול מכלול "השרות" לרבות מקצה ש, מובהר בזאת כי . 7

תף" בין אם קיבל את הדואר ובין אם לא תחייבויות של "אלמנטס" כלפי "המשתהגמר כול האישור על 

ענות ו/או דרישות כספיות כלפי "אלמנטס" ו/או מי טענה ו/או דרישה לרבות טיה שום תהול"המשתתף" לא 

  עמה לא באופן ישיר ולא באופן עקיף.טמ

 הסכם הזמנת "השרות" שנחתם בין "אלמנטס" לבין "המשתתף".תתבצע על פי  הזמנת השרותהוכחת תאריך  . 8

ו/או זמינותם ו/או מהירותם, ול"המשתתף" לא תהיה טענה  אלקטרוני "אלמנטס" אינה אחראית על שירותי הדואר . 9

 . אלקטרוני ו/או דרישה כלפי "אלמנטס" בנושא המשלוח בדואר

 כפי שהם מופיעים בתקנון זה. "המבצע"על ידי "המשתתף" מהווה הסכמה לכל תנאי  "השרות"קבלת  . 10

יל ולמען הסר ספק מובהר בזאת, כי כל חומר מקצועי, תוכניות, רעיונות והצעות של מבלי לפגוע באמור לע . 11

בין הצדדים, הינם בגדר קניינו של "אלמנטס"  ןראשו יצירת קשרממו החל טע"אלמנטס" ל"המשתתף" או למי מ

יר והן באופן יש הןלא יפרסם אותם ברבים ו/או לא יעביר אותם לאחר  ו"המשתתף" מסכים, מצהיר ומאשר כי

 "הנכס".לא יעשה בהם שום שימוש למעט עבור  באופן עקיף ו/או

או להאריכה, וכן את הזכות להפסיק את המבצע ו/שומרת לעצמה את הזכות לקצר את תקופת המבצע  "אלמנטס" . 12

 .וללא הודעות מראש ,, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלטולשנות את כללי ונהלי המבצע בכל עת

, לרבות "המבצע"ל סתירה או אי התאמה בין תקנון זה ובין פרסומים אחרים כלשהם בדבר בכל מקרה ש . 13

"אלמנטס" שתחייבנה את אלה הוראות תקנון זה תגברנה והן  –בטלוויזיה, בעיתונים ובכל אמצעי אחר 

 .תף"תו"המש

מי מטעמה בקשר עם ו/או כלפי  "אלמנטס"במבצע מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי  ף"המשתת" . 14

  .ההחזר הכספיו/או בקשר עם  המבצע

 זה. "מבצע"ההוא בקשר עם שאינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, ולכל הוצאה שתגרם למאן  "אלמנטס" . 15

 ל"אלמנטס"יינתן שיקול דעת מלא  "המבצע"מקרה של תקלה כלשהי אשר תפריע להתנהלות התקינה של ב . 16

 ."מבצע"האו לבצע כל פעולה בקשר לו/או לקצר ו/לשנות או ו/לבטל  הלהחליט האם ברצונ

, וזאת גם בנסיבות בהן לא בכל אופן וצורה שהם הו/או אופן מסירת "התמורה"לא ניתן להמיר ו/או לשנות את  . 17

 ."המבצע"יתאפשר בידי "המשתתף" לממש את זכאותו במסגרת 

אישיות ואינן ניתנות בשום מקרה להעברה ו/או על פי תקנון זה הינן  "אלמנטס"וכן התחייבות  "המשתתף"זכאות  . 18

 המחאה ו/או הסבה בשום צורה ואופן.

 מבטל ולא יכול להיות משולב עם כל מבצע אחר על "השרות". "המבצע" אין כפל מבצעים. . 19

 ועל חשבונו בלבד.  "מבצע"הב "המשתתף"כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס מכל סוג שהוא, תהיה באחריות  . 20

 .וכן כל האמור בלשון יחיד מתייחס גם לרבים בלשון זכר מתכוון גם לנקבהכל האמור  . 21

  

  


