
 באמצעות דף תודה חבר מביא חבראפליקציית  תקנון
  

  כללי .1
 

"( מקיימת פעילות חבר מביא חבר החברה)להלן: " 512893462אמריקן לייזר בע"מ ח.פ  .1.1
 "(.התקנון" –ותנאי הפעילות נקבעים ומופיעים בתקנון זה )להלן , "תודה"באמצעות דף 

 
אך הוא מכוון לנשים ולגברים באופן ור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות, האמ .1.2

 שווה
 

 מהות הפעילות .2
 

 לקוח" –)להלן ם בטיפוליה המתענייני לקוחותמדובר בפעילות במסגרתה מזמינה החברה  .2.1
אשר עשויים אחרים מכרים  בני משפחה ו/או לאפשר להם לזמן חברים ו/או"( מתעניין

. חברים מוזמנים "(הליד" –)להלן  אותם מציעה החברה בטיפולים השוניםלגלות עניין 
 יות חלק מלקוחות החברה, יזכו אתאשר יעמדו בתנאים כמפורט בהמשך ויהפכו לה

 בתגמול לפי תקנון זה. הלקוח המתעניין 
 

 השתתפות בפעילות תנאי  .3

 

 .שירות מוצע לכל לקוח ו/או חבר מועדון ו/או מתעניין בשירותי אמריקן לייזרה 3.1
 

המתעניין למלא את פרטי , יוכל הלקוח של המזמין "תודה"הפרטים בדף הלאחר רישום  3.2
השם והטלפון של חבר ו/או מכר ו/או בן משפחה אשר גם הוא עשוי להתעניין בשירותי 

  החברה.
 
בסניף הקרוב למקום  ויזמנו לפגישת ייעוץעם קבלת פרטי הליד, יצור עימו נציג החברה קשר  3.3

 מגוריו. 
 

העביר את כי קיבל את אישורו של הליד ל נייןעם העברת פרטי הליד מאשר הלקוח המתע 3.4
בהתאם לכך החברה תהיה פטורה מכל טענה בגין פעילות שיווקית . לידי החברה פרטיו

רת ושאינה כדין, לרבות מסירת פרטים שלא בידיעת הליד ו/או הפרה של חוק בזק תקש
 ושידורים ו/או חוק הגנת הפרטיות וכיוצ"ב. 

 
  זו.עובדי החברה אינם יכולים ליטול חלק בפעילות  3.5

 

 התנאים לקבלת תגמול .4
 

ד סגר עסקה הלישבמידה  שנציג החברה יצור קשר עם הליד הוא יוזמן לפגישת ייעוץ.לאחר .  4.1
 :("התגמול" –)להלן  הלןליקבל תגמול כפורט  לקוח המתענייןונרשם כלקוח החברה, ה

למימוש  ₪ 300סך של  הלקוח המתענייןאם נסגרה עסקת הסרת משקפיים, יקבל . 4.1.1
 BUYME   באפליקציית קנייה שוברבאמצעות 

 שובר קנייה למימוש באמצעות ₪ 150, יקבל הלידר סך של אם נסגרה עסקת הסרת שיער.  4.1.2
 BUYME   באפליקציית   

לשם  ללקוח המתענייןאופן מימוש התגמול יעשה על ידי שליחת מסרון על ידי החברה  .4.2
 . BUYMEאפליקציית במימושו כאמור 

, התגמול יוענק למי שהפנייתו לקוחות מתענייניםבמקרה והליד הופנה על ידי מספר  .4.3
 וזאת על פי תאריך ושעה המופיעים במערכות החברה. התקבלה ראשונה,

בתגמול על ידי שליחת מסרון למספר הנייד שאיתו  הלקוח המתענייןהחברה תזכה את  .4.4
ת העסקה על ידי הליד. בכך תצא ריעד שלושה חודשים מיום סגהשאיר את הפרטים 

, פוטר BUYMEמימוש שובר הקנייה על פי מדיניות -החברה ידי חובתה במתן התגמול. אי 
 את החברה ממתן תגמול חוזר.  



 

 שונות .5
 

ולפי  בכל עתאו מהותו  הזכות לשנות את גובה התגמול הלמען הסר ספק, לחברה שמור  .5.1
 . שיקול דעתה הבלעדי

 
החברה זכאית לשנות את תנאי ההשתתפות או לבטל את הפעילות בכל עת וללא הודעה  .5.2

מראש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שלמי מהמשתמשים תהיה כל טענה ו/או דרישה 
 ו/או תביעה כלפי החברה. 

 
 

 יובהר, כי על מנת שליד יוכר כליד המזכה את הלידר בתגמול, חובה כי הליד:  .5.3

 וח הקיים במערכות החברה מכל תחום טיפולי ומכל עת.א( לא יופיע כלק

, לא פנה לחברה בכל אמצעי ב( לא יופיע כלקוח מתעניין שנרשם במערכות החברה
פרטיו על ידי  החודשים שקדמו למסירת 12במהלך  ו/או לא נוצר עימו קשר    
 . הלקוח המתעניין    

כי קרא את התקנון וכי הוא  בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר משתתף במבצע,  .5.4
מקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי תקנון זה יחול עליו 

 ויחייבו לכל דבר ועניין.
 

החברה תהיה הפוסקת הבלעדית והסופית בכל עניין הנוגע למבצע ובנוגע לכל שאלה  .5.5
בלתי צפוי שייווצר במהלך שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ו/או בעיה ו/או כל מצב 

המבצע, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו, ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל 
 ך. כ
 

במידה וימצא כי נהג  /חברה את הזכות שלא להעניק תגמול ללידרהחברה שומרת לעצמ .5.6
 במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה. 

 
ו/או לליד ו/או  ללקוח המתענייןשהוא שייגרם החברה, לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג  .5.7

לצד שלישי כלשהו בכל הכרוך והנובע מהשתתפות, והם מוותרים באופן מוחלט על כל 
 .טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מי מהחברה בקשר עם האמור

 
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים  .5.8

תגברנה הוראות תקנון זה. תקנון זה מחליף וגובר על כל תקנון אחר או קודם  כלשהם,
 .בנושא זה, ככל והיה

 
לכך, כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות  ;ו/או הליד מודע הלקוח המתעניין  .5.9

השונות, מערכות התקשורת, המחשוב והרישום הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות 
רבת תקלות הנובעות מטעויות אנוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור מטעות או תקלה, ל

לעיל, ידוע למשתתף, כי תתכנה תקלות טכניות שימנעו, בין השאר, את קליטת הפרטים 
 ו/או יגרמו שיבוש התוצאות, ולמשתתף לא תהא כל טענה כלפי החברה בשל כך.

 
השיפוט הבלעדית בקשר עם הדין החל על תקנון זה הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות  .5.10

 תקנון זה ו/או בקשר עם הפעילות מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב.


