תקנון מבצע חודש מתנה מעריב סופהשבוע
הגדרות


" חברת ג'רוזלם פוסט בע"מ שכתובתה רחוב האחים מסלוויטא  ,15ת"א ,והינה המו"ל של עיתון מעריב,
תקרא להלן "עורכת המבצע".



"משתתף" הינו אדם שאינו מנוי או לא היה מנוי ב  12החודשים האחרונים למעריב במהדורה יומית או
במהדורת סופהשבוע שהקליד את פרטיו בעמוד המבצע ,ע"פ כללי תקנון זה.



"המתנה" היא עיתון מעריב סופהשבוע לפתח הבית במשך  4שבועות ,בכפוף לאזורי החלוקה של עורכת
המבצע.
המבצע



המתנה כוללת קבלת  4עיתוני "מעריב סופהשבוע" (מחולק ביום ו) ללא תשלום.



החלוקה מוגבלת לאזורי חלוקה ע"פ רשימת ישובים .הרשימה נמצאת במחלקת השירות של מעריב .ניתן
לבצע בירור לגבי אזורי חלוקה בטלפון .*2421



עורכת המבצע תעשה מאמץ ניכר על מנת שתחילת ההפצה למשתתפים תתחיל בתוך שבוע מתאריך
ההרשמה.



עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לעכב את ההפצה של העיתון הראשון במקרה של פרטי משתתף
חסרים או לא מובנים ,ובמקרה של עומס בקבלת הפניות.



במקרה של אי קבלת העיתון ,ניתן לפנות לבירור דרך מחלקת שירות הלקוחות של מעריב בטלפון *2421



משתתף הביע את רצונו להשתתף במבצע בכך שהקליד את פרטיו האישיים ,ובכך נתן גם את הסכמתו
להיכלל במאגר המידע של עורכת המבצע ,ולקבל הודעות ומסרים פרסומיים ממנה ומשותפיה העסקיים,
והכל בנוסף למדיניות הפרטיות המפורטת באתר “מעריב” .המשתתף רשאי להודיע לעורכת המבצע בכל
עת על חזרה מהסכמתו זו .משתתף שאינו מעונין להמשיך לקבל מסרונים ,יכול להסיר עצמו מרשימת
הדיוור ע"י השבת מסרון עם המילה "הסר" למספר שממנו נשלחה ההודעה או שליחת מסרון עם המילה
"הסר" למספר המצוין בהודעה .משתתף שאינו מעונין להמשיך ולקבל פניות טלפוניות ,יכול להסיר עצמו
מהמאגר עי פנייה לשירות הלקוחות בטלפון *2421



עורכת המבצע רשאית לפסול ע"פ שיקול דעתה נרשם אשר לא אותר ,או שלא מסר את פרטי הטלפון שלו
והנרשם לא יהיה זכאי לקבל פיצוי כלשהו בגין הביטול.



מימוש המתנה מוגבל לפעם אחת למשפחה ע"פ כתובת.



הניסיונות ליצור קשר עם הנרשם ייעשו בשעות העבודה הרגילות של עורכת המבצע .עורכת המבצע תנסה
ליצור קשר טלפוני ואו באמצעות מסרון לצורך וידוא פרטים ואישור קבלת המתנה.



אין כפל מבצעים והנחות.



ג'רוזלם פוסט רשאית להפסיק את המבצע בכל עת.



ט.ל.ח

