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כל עוד לא נפגמת זכותו של  . אף ללא הודעה מוקדמת ,רשאית להפסיק את המבצע בכל עתסמארטאייר 

 בכפוף לתנאים מי שביצע אצלה הזמנות קודם לכן, להשתתף בו

 המבצע תוכנית

, לקוחותיה אשר ביצעו באתר סמארטאייר הזמנה של בית מלון בחו"לכלפי מתחייבת  סמארטאייר  .1

 זולהתהיה סמארטאייר בחו"ל באתר  בית מלון רכישה של הזמנה בכפוף לאמור בתקנון זה, כי כל 

 .  www.booking.comוכתובתש"בוקינג" בלבד באתר זהה ומקבילה  הצעהמ

 

יובהר כי ההצעות  שיוצגו על ידי הלקוח ומקורן באתר בוקינג  והשוואתן להזמנות שבוצעו על ידי   .2

אך לא רק תנאי הביטול, סוג החדר, בסיס ות, הלקוח באתר סמארטאייר  יהיו זהות לחלוטין לרב

מבנה המלון, הטבות מהמלון וכל עניין אחר שעשוי להוות הבדל בין הצעת האירוח, מיסוי והיטלים, 

יודגש כי ההצעות  שמקורן בבוקינג בלבד יהיו הצעות  פתוחות לכל  בוקינג להזמנת סמארטאייר.

 ים, קופונים  או הנחות מיוחדות.המעוניין ואין מדובר בהצעות לחברי מועדון, זיכוי

 

על הזמנת מלונות בלבד. למען הסר ספק, המבצע לא יחול על חבילות נופש מבצע יחול ה .3

 המשלבות בתי מלון יחד עם שירותי תיירות נוספים.

 

 ההצעות אותן  .ההזמנה ביצוע שעות מ 72-ן  יהיה החל משמועד תחילתהזמנות המבצע יחול על  .4

 שעות מביצוע ההזמנה בסמארטאייר. 3 -יהיו בטווח של לא יותר מ  מציג הלקוח להשוואה

 

למזמין את סכום יועבר במידה ומבצע ההזמנה יוכיח  כי יוכל לבצע , בתנאי המבצע, הזמנה זהה,  .5

 ההפרש בין ההצעה להזמנה. 

 

  נוספים משווי הזמנתו. 1$של המזמין בסכום  יזוכהבנוסף להשוואת המחיר,   .6

 

 ומימושה  הוכחת הזכאות 

 

 ממחיר הזמנתו יפעל כמפורט להלן:  1$טוען לזכאות להפרש ולזיכוי נוסף של הלקוח  .7

 -ועבר לא יאוחר מהטענה תservice@smartair.co.il. הלקוח יעביר את טענתו לתיבת מייל :  .א

 שעות מביצוע ההזמנה.  48

צילום מסך מאתר בוקינג ולינק  , לצרף את מספר ההזמנה בסמארטאיירלטענת ההוכחה יש  .ב

 . לעמוד הצעת המחיר בבוקינג

 2הצילום יכלול את כל הפרטים הרלוונטיים להשוואה בין ההצעה להזמנה כמפורט בסעיף  .ג

 .דלעיל

לאחר בדיקת ההזמנה במידה וטענת הלקוח בדבר זכותו להשוואת המחיר תמצא נכונה,   .ד

בו כרטיס האשראי של הלקוח  יזוכהבילה לרבות, בירור ובדיקה מול בוקינג, וההצעה המק
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ההצעה באתר בסכום ההפרש שבין סכום ההזמנה שביצע הלקוח לעלות בוצעה ההזמנה, 

 לעיל. 6בוקינג  בתוספת הזיכוי האמור בסעיף  

 

 ביטול הזמנות 

הלקוח יוכל לבטל את   הזמנתו.זכות  לבטל את מבצע הזמנה מקנה לההשתתפות במבצע אינה  .8

  .ומסמך התנאים הכלליים באתר סמארטאייר 1981-, התשמ"אהזמנתו לפי חוק הגנת הצרכן 

על הזמנות שאינן נופלות לגדר הוראות החוק והתקנות להגנת הצרכן, יחולו דמי ביטול כמפורט  .9

 .2.3 סעיף פרק ג' במסמך התנאים הכלליים באתר סמארטאייר 

 

 הוראות נוספות 

 

להשוואת מחירים מסוכני נסיעות לא ות ההשתתפות במבצע מותרת ללקוחות פרטיים בלבד. טענ .10

 ייענו. 

אלה. אין הגבלה על מספר הטענות  להשוואת כל אדם רשאי להשתתף במבצע, בכפוף לתנאים  .11

 המחירים אותן יוכל לקוח להעלות.

להגדיל את מספר ההזמנות שומרת לעצמה את הזכות  smartair, הזמנות 1,000 -המבצע מוגבל ל .12

 להשוואה.

 


