דצמבר 2021
תקנון מבצע Maison Kayser - AIR FRANCE
לקוח הרוכש ,במהלך תקופת המבצע ובסניפי החברה כהגדרתה להלן ,מוצר מבין
המוצרים המשתתפים במבצע ואשר מתקיימים לגביו תנאי הזכייה ,יוכל יהא לזכות
בכרטיס טיסה זוגי תל אביב  -פריז – תל אביב (בכפוף לתנאי הכרטיס אצל חברת Air-
 Franceותקנות משרד הבריאות בשתי המדינות) ,והכל בהתאם ובכפוף לתנאים
המפורטים להלן :
הגדרות :
-

החברה  :ג׳וקס מיסון דו בולנג׳ר תל אביב בע״מ הפועלת בישראל תחת המותג Maison
”."Kayser

-

כרטיס טיסה זוגי :כרטיס טיסה זוגי תל אביב  -פריז – תל אביב (ללא השתתפות
בהוצאות אחרות)  -כפוף לכרטוס בפועל ולתנאי הכרטיס אצל חברת Air-France
ולתקנות משרד הבריאות בשתי המדינות .במחלקת תיירים ) , (Economy Classכאשר
תוקף מימוש הזכייה הינו עד ליום  1.1.2023ובתאום מראש אל מול החברה.

-

לקוח  :לקוחות המקיימים את תנאי המבצע.

-

מוצרים המשתתפים במבצע  :כמפורט בנספח א' לתקנון זה.

-

מבצע  :מבצע  Maison Kayser - AIR FRANCEאשר במסגרתו יוכל אחד
מהלקוחות המקיימים את תנאי המבצע לזכות בכרטיס טיסה זוגי כהגדרתו.

-

סניפי החברה  :סניפי החברה הנמצאים בתל אביב.

-

תקופת המבצע  :החל  1.1.2022בשעה  08:00ועד ליום ,31.1.2022בשעה  23:59או עד
גמר המלאי  ,לפי המוקדם מבינהם.

מי זכאי להשתתף במבצע:
-

כל לקוח הרוכש בסניפי החברה ובמהלך תקופת המבצע מוצר מהמוצרים המשתתפים
מבצע ואשר מקיים את תנאי המבצע.

תנאי הזכייה במבצע
-

באחד מהמוצרים המשתתפים במבצע מתחבאת הפתעה אשר תעניק ללקוח אשר ימצא
אותה כרטיס טיסה זוגי וזאת בכפוף לתנאי המבצע ולתקנון זה (להלן ובהתאמה
":הפתעה" ו -הלקוח הזוכה").

-

המבצע מוגבל לכרטיס טיסה זוגי אחד בלבד כהגדרתו.

-

כרטיס הטיסה הינו אישי ואינו ניתן להעברה לאחר.

תנאי המבצע :
-

על הלקוח להגיע לאחד מסניפי החברה לרכוש מוצר מהמוצרים המשתתפים במבצע
תוך כדי שמירת חשבונית בגין הרכישה (להלן ":רכישת המוצר").

-

לאחר רכישת המוצר ,על הלקוח הזוכה לצלם את ההפתעה שמצא מתוך המוצר ולתעד
אותה (את ההפתעה כפי שמצא אותה בתוך המוצר עצמו) באמצעות תמונה ו/או סרטון
כסטורי באינסטגרם ולתייג את החברה (באמצעות הקישור @maisonkayser_israel
) ולסמן עוקב אחר אתר החברה באינסטגרם .

-

על הלקוח הזוכה ליצור קשר עם החברה ,מייד עם מציאת ההפתעה ,וזאת באמצעות
אחת מערוצי התקשורת הבאים  -עמוד אינסטגרם  /פייסבוק ראשי של החברה או
באמצעות במייל בכתובת .contact@kayser.co.il

שונות :
-

בהשתתפות במבצע ,הלקוח מצהיר ומאשר כי הוא קרא את הוראות המפורטות בתקנון
זה ובפרט ,אך לא רק ,את תנאי המבצע ותנאי הזכייה במבצע וכי הוא מסכים לכל
תנאים אלה וכי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה בעניין המבצע.

-

החברה רשאית לשנות את תנאי המבצע ו/או את המוצרים שלגביהם יחול המבצע בכל
עת ואף רשאית היא לבטל המבצע לאלתר ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

-

ידוע ללקוח כי כרטיס הטיסה הזוגי כהגדרתו לעיל יועמד על ידי חברת AIR FRANCE
וכי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה בעניין זה .הלקוח עוד מצהיר כי ידוע
לו כי כרטיס הטיסה הזוגי אינו כולל הוצאה ו/או התחייבות אחרת כלשהי .עוד מצהיר
הלקוח כי ידוע לו שמימוש הזכייה הוא בתאום אל מול החברה.

נספח א' – מוצרים המשתתפים במבצע
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