תקנון מבצע שת"פ אמריקן לייזר ושופרסל – יוני "( 2022המבצע")
 .1עורך המבצע
המבצע נערך על ידי א.מ.ל אמריקן לייזר בע"מ (להלן":עורך המבצע" או "החברה").
 .2תקופת המבצע
המבצע יהיה בתוקף כמפורט מטה (להלן" :תקופת המבצע") ,במהלך שעות הפעילות
הרגילות של עורך המבצע ובכל סניפיו .עורך המבצע יהיה רשאי להאריך ו/או לקצר את
תקופת המבצע לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.
 .3עיקר הפעילות ומהות המבצע:
חלות סניפים :כל הסניפים
חלות תחומים :הסרת שיער
זכאות :לקוחות קיימים וחדשים
תוכן המבצע:
במסגרת הפעילות ,חברי מועדון הלקוחות של שופרסל אשר יבצעו עסקה לטיפולי הסרת
שיער בלייזר יקבלו  50%הנחה ממחיר מחירון חברה
ובנוסף ,אמריקן לייזר תעניק ללקוחות אשר ישלמו בכרטיס אשראי שופרסל הנחה בשיעור
של  10%במעמד החיוב ,אשר תינתן על כל עסקה להסרת שיער שנחתמת במהלך תקופת
ההסכם למחזיקי כרטיס האשראי שופרסל .ההנחה תינתן באופן אוטומטי על ידי חברות
כרטיסי האשראי בהתאם למספרי ספק אשר בית העסק ימסור לחברה (להלן" :ההנחה")
וזאת למשך  30ימים רצופים בין התאריכים  01-30לחודש יוני ( 2022להלן" :תקופת
ההתקשרות").
* יובהר כי אחוז ההנחה יינתן ממחיר המחירון כפי שיימסר בסניף.
**יובהר כי ההנחות לעיל אינן חלות על עלות המוצרים הנלווים לחבילה ועל עלות
ההצטרפות למועדון הלקוחות.
***טיפולים ללא הגבלה עד להשגת התוצאה למעט אזור הפנים.

 .4הגבלת אחריות
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 .5שונות:
5.1

ההשתתפות במבצע הינה באחריותו הבלעדית של הלקוח.
בכפוף להוראות תקנון זה ,עורך המבצע ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו לא ישאו
באחריות לכל נזק ,הפסד ,אובדן או הוצאה שייגרמו בכל הקשור והנובע
להשתתפות או אי השתתפות במבצע ולתקנון זה.
השתתפות במבצע מהווה הסכמה להוראות התקנון והתחייבות כי בכפוף להוראות
התקנון לא תהא ללקוח ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או דרישה ו/או
תביעה כנגד עורך המבצע ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו.
המבצע הינו אישי ואינו ניתן להעברה לצד שלישי כלשהו.

המבצע כפוף להוראות שבתקנון זה.

5.2

5.3
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5.9
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5.12

עורך המבצע שומר לעצמו הזכות לשנות את תנאי המבצע ו/או להאריכו ו/או
להפסיקו ו/או לבטלו ללא הודעה מוקדמת וללא מתן הודעה מראש .השינוי כאמור
יכנס לתוקף באופן מיידי מרגע פרסומו בעמוד הפעילות .באחריות המשתתפים
להתעדכן בשינויים שחלו ,אם חלו ,בתקנון זה .השתתפות במבצע ,מהווה הסכמת
כל משתתף להוראות תקנון זה ולתנאי המעודכנים והמתוקנים ,כפי שיהיו בכל עת.
היה ותמצא אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר ,מכל
מין וסוג ביחס למבצע ,תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.
הטיפולים שבמבצע כפופים להתאמתו של הלקוח לטיפולים וחתימתו על הסכמי
ההתקשרות וטופסי הסכמה.
משתתף אשר עבר על הוראות תקנון זה ו/או על הוראות כל דין לא יהא זכאי
להשתתף בהתאם לתקנון זה ו/או לכל זכות אחרת.
בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם המבצע ,כלליו ו/או תנאיו ו/או הוראות תקנון
זה יכריע סמנכ"ל השיווק של אמריקן לייזר בעניין ,הכרעתו תהיה סופית ובלתי
ניתנת לערעור.
תקנון המבצע ימצא באתר א.מ.ל אמריקן לייזר בע"מ
בהשתתפותו במבצע מצהיר המשתתף ומאשר כי קרא את התקנון ובאם לא קרא,
כי ניתנה לו אפשרות לקרוא את התקנון והוא מסכים ומאשר כתקנון זה והוראותיו
יחולו עליו ויחייבו אותו לכל דבר ועניין בכל הקשור במבצע.
בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצורכי נוחות בלבד והינו מתייחס גם לנקבה
ו/או לרבים.
התמונות המועלות במסגרת המבצע ו/או בפרסומים הינן להמחשה בלבד.
אמריקן לייזר שומרת לעצמה את הזכות לסרב לבצע טיפול ממגוון הטיפולים
מסיבות רפואיות.
מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הקשור למבצע הוא אך ורק בבתי
המשפט המוסמכים באזור מרכז ועל המבצע יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

