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 .1הגדרות:
"הסניף" :סניף רובן אשר בצומת הפיל רחוב בני אפריים תל אביב.
"החברה" או "עורכת הפעילות" :רובן ישראל ( )2018בע"מ ו/או כל הפועל מטעמה ו/או כל
הגופים הקשורים אליה.
"הפעילות" :כל הזמנה בכפולות של  ₪ 100תזכה את הרוכש בשובר "רובן קאש" בשווי 20
 ₪למימוש חוזר בסניף .לדוגמא ,בארוחה בשווי  ₪ 350יקבל הלקוח  3שטרות "רובן קאש"
בשווי  ₪ 20כל אחד (סה"כ  ₪ 60לשימוש בביקור הבא) .לא ניתן יהיה לעשות שימוש
ברובן קאש שנצבר באותה הארוחה אלא לכל הפחות  12שעות לאחר הביקור הקודם.
לא יינתן זיכוי כספי כנגד אי מימוש "רובן קאש" במהלך הפעילות .לא ניתן יהיה לעשות
שימוש ב"רובן קאש" לתשלום דמי תשר ו/או כל תשלום אחר שאינו כנגד הזמנת מנה
בסניף .לא ניתן יהיה לעשות שימוש ברובן קאש בסניף אחר למעט סניף צומת הפיל.
תקופת הפעילות:
תקופת הפעילות תחל ביום ראשון ה 15.8.2021 -ותסתיים ביום שישי ה15.10.2021 -
מובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות להאריך ,לקצר ולשנות את תקופת הפעילות
לפי שיקול דעתה הבלעדי.
הצהרות המשתתף:
המשתתף מצהיר כי מלאו לו  18שנים.
ההשתתפות לא תקים למשתתף כל עילה ,טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין
עם התחרות ,ניהולה ,תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.
שונות:
החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאיו
מפעם לפעם ו/או להאריך ו/או להפסיק את הפעילות בכל עת ,הכל לפי שיקול דעתה
המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין .כל שינוי של התקנון יפורסם בעמוד החברה באתר;
מובהר ,כי הודעה כאמור לעיל תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים בפעילות
מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום ו/או שינוי תנאי התקנון כאמור.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,המשתתף בפעילות מצהיר ומאשר ,כי כל תקלה ו/או שיבוש
ו/או איחור אשר מקורם באירוע שאינו בשליטת החברה לא יחשב להפרה של הוראות תקנון
זה ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
המשתתף מודע לכך ,כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות ,מערכות
התקשורת ,המחשוב והרישום הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות או תקלה,
לרבת תקלות הנובעות מטעויות אנוש.
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 . 5המשתתף מצהיר בזאת באופן בלתי חוזר ,כי אין לו ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או
מטעמו ,כל טענה ,תביעה או דרישה כלפי החברה בכל הקשור במישרין או בעקיפין עם
תקנון זה.
 . 6מבלי לגרוע מכלליות האמור ,מוצהר בזה במפורש ,כי ההשתתפות בפעילות הינה
לצורכי שעשוע ,כי ע לולות ליפול טעויות בפעילות ,וכי בכל מקרה ההשתתפות לא תקים
למשתתף כל עילה ,טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם הפעילות ,ניהולה,
תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.
 . 7משתתף אינו רשאי לשנות את תנאי הפעילות ,להוסיף עליהם או לגרוע מהם.
 .8בהשתתפותו בפעילות מביע כל משתתף את הסכמתו לצילומו ולפרסום שמו ותמונתו
במסגרת הסיקור והפרסום של הפעילות ,ללא תמורה וללא הגבלת זמן ,והוא מוותר על כל
טענה בהקשר זה.
 . 9לא ישתתפו בפעילות עובדי החברה ,מנהליה ,שותפיה ,ובני משפחותיהם מקרבה
ראשונה.
 .10תקנון זה מנוסח ,משיקולי נוחות בלבד ,בלשון זכר .ההשתתפות בפעילות ,בהתאם
להוראות תקנון זה ,מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
 . 11בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו
של הפעילות ,תגברנה הוראות תקנון זה.
 .12הדין החל על מסמך זה  -ועל ההשתתפות בפעילות ועל קבלת ההטבה  -הנו הדין
הישראלי בלבד .סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם תקנון זה ו/או בקשר עם הפעילות
מוקנית לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב יפו.

