
 !דולר בג'יימס ריצרדסון  011הטבת  – סמארטאיירמבצע תקנון 

 :עיקרי המבצע

העומדים בתנאים המפורטים בתקנון זה ואשר יוזמנו בתקופת המבצע  ,טיסות וחבילות נופשכל המזמין 

דולר למימוש  011גיפט קארד בשווי )מתנה( כרטיס   , ללא עלות נוספת,, יהיה זכאי  לקבלהמפורטת להלן

 .בחנויות ג'יימס ריצרדסון בדיוטי פרי בנתב"ג

 

 :זכאות למבצעל תנאים מקדימים

 התנאים הבאים: בכלעל מנת להיות זכאים למבצע, ההזמנה צריכה לעמוד 

  הזמנות חדשות של חבילות תיור: טיסות או חבילת נופש )מוצרים אחרים שאינם בהגדרת חבילת תיור

 .גמא: השכרת רכב, מלונות, כרטיסים לאירוע ספורט ובידור(כמפורט לעיל, אינם נכללים במבצע לדו

 או עד גמר המלאי 10/10/1100 -ועד ה 10/10/1100 -חל בין ה מועד ההזמנה. 

  לא תתקבל חריגה מטווח  .בלבד 01/10/1100ועד ה  10/10/1100ה מ ויחולמהארץ מועדי היציאות

 .זהימים 

  .טיסות היוצאות מנתבג בלבד 

  סמארטאיירההזמנה בוצעה באמצעות. 

  נוסעים בהזמנה 0לפחות 

 במועד ההזמנה. ההזמנה כורטסה ושולמה במלואה  

  ההזמנה לא בוטלה 

 ההזמנות הראשונות שיעמדו בתנאי המבצע   011-המבצע מוגבל ל 

  שעות ממועד ההזמנה 12כרטיס ההטבה יהיה זמין בחנות ג'יימס ריצרדסון 

  תנאים כלליים:

  דולר ארה"ב, למימוש  011כרטיס גיפט כארד של ג'יימס ריצ'רדסון הטעון בסכום של ההטבה כוללת

היינמן דיוטי פרי שותפות מוגבלת  -ג'יי.אר  -בחנות ג'יימס ריצ'רדסון בנתב"ג בלבד."ג'יימס ריצ'רדסון" 

  .331122101מ.ת 

  היינמן דיוטי פרי שותפות מוגבלת  -ג'יי.אר לחברת תעביר  סמארטאייר -כרטיס ההטבה לצורך הנפקת

 .הזכאי לקבלת ההטבההמזמין את פרטי 

  כרטיס ההטבה ימתין לזכאים בדוכן שירות הלקוחות בחנות ג'יימס ריצרדסון במתחם הדיוטי פרי

 טרמינל הטיסה( )לפי  0או טרמינל  0בטרמינל 

  נוסעים אחרים והוא יזוהה באמצעות דרכון. הכרטיס לא יימסר לאדם אחר הכרטיס ימסר למזמין בלבד

 בהזמנה.

  בחודש יולי עד סיום התוקף ולכל המאוחר כרטיס ההטבה ניתן למימוש נוסף עד לסיום הסכום הטעון בו

1110. 

 תנאי השתתפות :

  תנאי ההשתתפות במבצע  יהיו על פי הוראות תקנון  זה, תקנון חברת סמארטאייר ותקנות הגנת

 הפרטיות הרלוונטיות. 

  קבלת ההטבה תהיה על פי שיקול דעת סמארטאייר  וגיימס ריצרדסון, להלן )החברות

זכאותו של משתתף במבצע אם  המשתתפות( לחברות המשתתפות תישמר הזכות לדחות את

לעניין זה החלטת החברות  המבצע  . בתנאידעתן כי המשתתף עשה שימוש לא הוגן ימצא  ל

ה סופית ולא ניתן יהיה לערער נה תהיות הבלעדי. החלטת החברן דעתל פי שיקול תהיינה סופיות ו

 עליה.



  כמוה כהסכמה לקבלת כל תנאיו במלואם. משתתפי המבצע נדרשים לקרוא ההשתתפות במבצע

  את התקנון במלואו. נציגי סמארטאייר ישמחו לסייע בכל שאלה או בירור. 

  המבצע מוגבל להזמנות חדשות בלבד שיבוצעו בתאריכים המצוינים. לצורך כך יקבעו אך ורק

 כפי שיופיעו בספרי החברה.  הרישומים הסופיים לגבי הזמנות שנפתחו בתקופת המבצע

  אחד עבור הזמנה אחת בת שלושה נוסעים לפחות. ההטבה תהיה  מתנההמבצע מוגבל לכרטיס

 נוסעים. 0-לא ניתן יהיה לפצל הזמנות במידה ומדובר ביותר מ. יובהר כי  על שם המזמין בהזמנה

 וג לבצע את כל קבלת ההטבה ומימושה יהיו באחריותו הבלעדית של המשתתף. על המשתתף לדא

מחנות ג'יימס ריצרדסון במתחם ההליך הנדרש לצורך ההטבה, הכולל איסוף כרטיס הגיפט כארד 

. יש להביא בחשבון את פרק הזמן הנדרש למימוש ההטבה בחנות ג'יימס הדיוטי פרי בנתבג

בים ריצ'רדסון בנתב"ג בכדי להגיע לטיסה בזמן. המשתתף לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין עיכו

בתור למימוש ההטבה שמנעו ממנו את המימוש בטרם המראת הטיסה וכל האחריות בעניין זה 

מוטלת על המשתתף בלבד. אי ביצוע ההליכים הנדרשים עלול לפגוע במימוש ההטבה 

 לא תהיה כל אחריות בעניין זה. ולסמארטאייר 

 ויותיה לפי שיקול דעתה החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את ההטבה, כולה או חלקה, ו/או כמ

הבלעדי, בכל עת. ההטבה אינה ניתנת להמרה ו/או להמחאה ו/או להסבה, לא בכסף ולא בשווה 

 כסף ולא בכל הטבה ו/או מוצר אחר. 

  .לא תהיה לאדם הזכאות לההשתתפות במבצע תהיה על פי שיקול דעתה של סמארטאייר בלבד

כלשהו, לרבות משתתף, כל טענה כנגד החברה במידה ולא ימצא מתאים להשתתף במבצע כאמור 

בתקנון זה ו/או במידה ולא יהיה רשאי להשתתף במבצע מכל סיבה אחרת עפ"י שיקול דעתה 

 הבלעדי של החברה 

 

 

 הדדיותמחוייבויות 

  ו הבלעדית של המשתתף, בזאת, כי ההשתתפות במבצע הינה באחריות מסכיםהמשתתף

באחריות בגין כל נזק )לרבות נזק גוף  ולא ישא םו/או מי מטעמ ו/או ג'יימס ריצ'רדסון סמארטאייר

ו/או עוגמת נפש וכיו"ב(, הפסד, אובדן או הוצאה שיגרמו למשתתף, ישיר או עקיף, תוצאתי, מיוחד 

בצע, ו/או שינויו של המבצע ו/או או אחר, הקשורים במישרין ו/או בעקיפין עם המבצע, קיומו של המ

 ביטולו של המבצע, להשתתפות )או אי ההשתתפות( בו ו/או בקשר עם ההטבה ו/או השימוש בה.

  .מובהר כי אין מימוש הכרטיס ומתכונת הרכישה יהיו באחריות ולפי שיקול גיימס ריצ'רדסון בלבד

חברת ג'יימס  .ן מימושוכל אחריות בקשר לכרטיס הגיפט כארד טיבו ו/או אופלסמארטאייר 

.. בכל שאלה ו/או רשאית לקבוע הנחיות ומגבלות לשימוש בכרטיס ככל שתמצא לנכון.ריצ'רדסון 

תקלה ו/או מידע ו/או עניין הנוגע ו/או בקשר עם ההטבה יש לפנות לחברת ג'יימס ריצ'רדסון במוקדי 

 השירות שלה.

  ופת המבצע ו/או לבטל את המבצע להפסיק את המבצע טרם תום תק סמארטאייר תהיה רשאית

כליל ו/או לנקוט בכל צעד אחר, ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי 

ובלבד שהגיפט כארד שכבר חולקו יכובדו על פי התנאים  החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור

 .שפורסמו, באחריות סמארטאייר וג'יימס ריצ'רדסון

 ה ניילא תה ו/או ג'יימס ריצ'רדסון סמארטאיירת האמור לעיל, מובהר בזאת כי  מבלי לגרוע מכלליו

ת באופן כלשהו גם לכל תקלה ו/או טעות שבגינה לא נקלטו פרטי המשתתף במערכת, ולא ואחראי

ת לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי וה אחראיינתהי

 ו/או טעות כאמור.מהמשתתפים עקב תקלה 

 

 שונות

 משתתף אשר יהא זכאי לקבלת שמית ואישית ולא ניתן להעבירה לאחר.  נההזכאות במבצע זה הי

ההטבה, בהתאם להוראות תקנון זה, לא יהא רשאי להעביר ו/או להמחות  ו/או להסבה, לא בכסף 

מימוש חלקי ולא בשווה כסף ולא בכל הטבה אחרת, את זכותו מכוח תקנון זה לצד שלישי כלשהוא. 

 יכוי לטובת הזוכה.  של הכרטיס בחניות גיימס ריצרדסון אינו מזכה בהחזר  כספי או שובר ז

  על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית

 יפו בלבד.-אביב-בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל

  לחוקי הגנת הפרטיות  בכפוףהחברה תהא רשאית להשתמש במידע האישי של המשתתפים

 לבנטיים. הר

  למאגר מידע של המזמין  להכניס את פרטי  ההשתתפות במבצע כמוה כהסכמת המשתתף

החברה לצורך שליחת דיוורים שיווקיים .  משתתף שאינו מעוניין להמשיך ולקבל דיוור, רשאי 

על פי דין ונוהלי החברה . הסברים מפורטים ימצאו בכל לבקש להסיר את שמו מרשימת התפוצה 



סמרטאייר פוטרת את ג'יימס ריצ'רדסון מכל נון התנאים הכלליים של סמארטאייר. דייור ותק

 אחריות לגבי דיוור כנ"ל. 

  למען הסר ספק, אין בתקנון זה ו/או בתנאיו בו בכדי לגרוע מהקבוע ממדיניות הפרטיות כפי

 שמפורסמת באתר החברה ו/או בתקנון אתר החברה. 

כל עת ומכל סיבה שהיא, ההזמנות שנעשו טרם הפסקת המבצע רשאית להפסיק את המבצע ב סמארטאייר

  תכובדנה.

 

    חופשה נעימה!מאחלת לכם   סמארטאיירחברת 


