
 

 

 במתנה עיתוני לייט ואימון לייטוק 2 תקנון מבצע

 הגדרות

  ת"א, תקרא להלן "עורכת המבצע".15" חברת ג'רוזלם פוסט בע"מ שכתובתה רחוב האחים מסלוויטא , 

  "לעיתון לייט של הג'רוזלם פוסט ואינו מנוי לתוכנית אימונים של לייטוקאדם שאינו מנוי  הינו"משתתף 

 שהקליד את פרטיו בעמוד המבצע, ע"פ כללי תקנון זה.

 בכפוף לאזורי החלוקה של  עיתוני לייט ללימוד אנגלית )שבועון(  לתיבת הדואר )מחולק ביום ד( 2נה" "המת

 דקות ללא תשלום. 15חברת ההפצה, ואימון לייטוק של 

 

 המבצע

  תשלום.ללא ואימון לייטוק אחד " לייטעיתוני " 2המתנה כוללת קבלת 

  של ג'רוזלם פוסט לייט או לייט ההשתתפות במבצע מוגבלת למצטרפים חדשים בלבד, שאינם מנויים למנוי

 .חודשים האחרונים 12ב  בתשלום או ללא תשלום , ולא היו מנוייםטוק

  ג'רוזלם פוסטהחלוקה מוגבלת לאזורי חלוקה ע"פ רשימת ישובים. הרשימה נמצאת במחלקת השירות של .

 *.2421ע בירור לגבי אזורי חלוקה בטלפון ניתן לבצ

 מתאריך  בתוך שבועתתחיל  לנרשמיםה מאמץ ניכר על מנת שתחילת ההפצה עורכת המבצע תעש

 .ההרשמה

 שומרת לעצמה את הזכות לעכב את ההפצה של העיתון הראשון במקרה של פרטי משתתף  עורכת המבצע

 .חסרים או לא מובנים, ובמקרה של עומס בקבלת הפניות

  בטלפון  ג'רוזלם פוסטבמקרה של אי קבלת העיתון, ניתן לפנות לבירור דרך מחלקת שירות הלקוחות של

2421* 

  משתתף הביע את רצונו להשתתף במבצע בכך שהקליד את פרטיו האישיים, ובכך נתן גם את הסכמתו

 .ומשותפיה העסקייםולקבל הודעות ומסרים פרסומיים ממנה במאגר המידע של עורכת המבצע,  ללהיכל

 המשתתף רשאי להודיע לעורכת המבצע בכול עת על ביטול הסכמתו זו.

  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.

 .מימוש המתנה מוגבל לפעם אחת למשפחה ע"פ כתובת 

 ליצור קשר עם הנרשם ייעשו בשעות העבודה הרגילות של עורכת המבצע. עורכת המבצע תנסה  תהניסיונו

 ליצור קשר טלפוני ואו באמצעות מסרון לצורך וידוא פרטים ואישור קבלת המתנה.

 .אין כפל מבצעים והנחות 

 בכל עת. ת להפסיק את המבצע ם פוסט רשאיג'רוזל 

 ט.ל.ח 


