
 

 ברשת דור אלון ש"ח 5-מגנום בתקנון מבצע 

 
 ("החברה" :)להלן "Cibus Sodexo"או בשמה המסחרי ” מ”סודקסו פאס ישראל בע“או ” החברה

בסניפי רשת חנויות הנוחות "אלונית"  ." )להלן: "המבצע"(ש"ח  5-מגנום ב"קיימת מבצע בשם: מ
שאותם מפעילה חברת דור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים  זהבתקנון  כמפורטבמבצע  המשתתפים

 בע"מ )להלן: "דור אלון"(
 

 כללי:

ל מי שמשתתף במבצע מסכים ומקבל בזאת את כל תנאי התקנון ללא כל הסתייגות ו/או טענה 
 תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לאמור.לגבי כל האמור בתקנון זה ולא 

 המבצעמהות 

 

באמצעות כרטיס סיבוס או תג עובד המקושר לחברת סיבוס  יוכלו לרכוש סיבוסו/או עובדי לקוחות 

מהמגוון משלגוני מגנום את אחד  ,או עד לגמר המלאי ,8.8.2020 -ה עדו 5.7.2020החל מה 

 "אלונית"ברשת חנויות הנוחות  בלבד חמישה שקליםבעלות של  ,בהטבה המשתתף והקיים במלאי

יסעור, להבות חביבה , גשר הזיו, עוקף קריות, גן יבנה, משען, בלבד פרט לחנויות הנוחות הבאות: 

 נתב"ג, עין כרמל, הזורע, תדהר, פתחיה, ערד, מתנ"ח יבנה, כפר סבא, טל שחר, תל מונד 

 ".ת בקיבוץ ובמושבו/או ״אלוני המבצע אינו תקף ב"סופר אלונית" 

 בכל עסקה. עד שלושה שלגוניםהמבצע מוגבל לרכישת 

 .YOU, לרבות הנחות מועדון לא תינתן הנחת מועדון כלשהוואין כפל מבצעים 

ו/או גניבה, ההטבה לא תוחלף ולא תינתן כל תמורה ו/או  של הכרטיסבמקרה של אי מימוש ו/או אובדן 
 פיצוי בגינה.

 

 
 המבצעתקופת 

 להלן: יחידות(  3,300או עד גמר המלאי ))כולל(  8.8.2020 -ה עדו 5.7.2020תקיים המבצע י(

 "תקופת המבצע"(.

  החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, להאריך, לקצר או לשנות את תקופתו ו/או לבטלו מכל

תשמע ו/או סיבה שתראה לה סבירה לעניין זה, בכל עת, באמצעות הודעה שתפרסם באתר, ולא 

 תתקבל כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

 
 
 
 
 
 
 



 

 זכאות להשתתף במבצע 
 

 .הפעילות תתנהל בכפוף לאמור בתקנון זה

  כל מחזיקי כרטיס סיבוס או כרטיסי עובד המקושרים לסיבוס והם  במבצעזכאים להשתתף
 . )להלן: "המשתתף"( בלבד

  .הזכאות להשתתפות היא אישית ואינה ניתנת להעברה 

 אם ביחס לאותו משתתף  , בכל עת,הזכאות להשתתף  במבצערשאית לפסול את  החברה
 :יתעורר אצל החברה חשד בקשר לאחד או יותר מאלה

 
 ;)א( המשתתף הפר או לא עמד בתנאי מתנאי התקנון

 
 ;)ב( המשתתף פעל באופן המפר הוראות הדין

 
)ג( המשתתף פעל באופן שיש בו משום פגיעה או חשש לפגיעה במשתתפ/ים אחר/ים או 

 .בחברה
 

      
 כללי

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

 .תגברנה הוראות תקנון זההחברה  בכל מדיה שהיא בדבר המבצע, לרבות באתר

  השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רביםבתקנון זה. 

 החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינן לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות. 

  מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף

 .רהמחשבים, האינטרנט והסלול

 ודור אלון.  ההשתתפות במבצע כפופה גם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתר החברה 

  החברה מאשרים כי קראו, הבינו ומסכימים לכל הוראות תקנון זה ופוטרים את במבצעהמשתתפים 

ו/או  למבצע, מכל טענה /או תביעה ו/או דרישה בקשר םו/או מי מטעמ םו/או מי מעובדיה  ודור אלון

 ., כולל שלבי המיון ו/או לתקנון ו/או לתקלות כלשהן בקשר למבצעמבצעשלב משלבי ה כל

 מבטאת ומהווה הסכמה לתנאי תקנון זה על כל חלקיו,  מבצעמובהר כי עצם ההשתתפות ב

ו/או מי החברה  מאשר בהשתתפותו כי הוא מסכים לתקנון זה ופוטר את מבצעוהמשתתף ב

אך תנאי תקנון  מבצעהקשורה, במישרין או בעקיפין, עם ה מטעמה מכל טענה, דרישה או תביעה

והם מוותרים על כל טענה הקשורה באלה בלא  מבצעזה יגברו ככל שתתקיים סתירה ביניהם ל

 .יוצא מן הכלל

 ו/או  מבצעבמידה שיידרשו אישורים מצדדים שלישיים ו/או הרשויות הרלבנטיות להשתתפות ב

 .מבצעכתנאים נוספים להשתתפות בייחשבו   בשלב כלשהו אישורים אלה

  ארעה תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, ברשת התקשורת, ו/או ברשת המחשבים ו/או

ברשת החשמל ו/או עקב כח עליון, שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותו 

, מבצעמלהשתתף ב לקוח או עובד חברה בכל אופן שהוא, ו/או כדי למנוע מכל  מבצעהתקינה של ה

ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, החברה  לא תהא למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי

 .אבדן, הפסד או הוצאה אחרת אשר תמצא החברה לנכון

 םו/או מי מטעמ ודור אלון . החברהההשתתפות במבצע הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף 

לשפות משתתף כלשהו בגין כל הוצאה  ידרשוולא  ישפולשאת ולא  ידרשויות ולא באחר ושאילא י



 

מכל מין וסוג ו/או הפסד ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו בקשר ישיר, עקיף, 

 .לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב השתתפותו במבצע

 נזק ו/או פגם ו/או תקלה ו/או קלקול שעלולים להיגרם  לא תהיה אחראית לכלהחברה  מובהר כי

המזון הנמכר איכות ל ביחסאחריות כל לא תהיה  חברהכתוצאה מההשתתפות במבצע. מובהר כי ל

  שבמבצע.  השלגון, לרבות בחנויות אלונית

 להכנתו ו/או בהגשתו ואין ולא  לםו/או ברכישת חומרי הג השלגוןאינה מעורבת בהכנת  סודקסו

, למזון הנוגעים אחר נושא כלאו /ו נזקאו /ו מחדל לכל בעקיפיןאו /ו במישרין אחריות כל לה תהא

 .מאכילתו כתוצאה בריאותית העפגי לגרוע ומבלי לרבות

 לבירורים ושאלות לגבי המבצע ניתן לפנות באמצעות אתר סיבוס או שירות הלקוחות 

  1-700-70-11-30  בטל'

 
 
 


