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 חבר מציל חברמבצע  תקנון
 

שיצטרפו  קיימים לצרוף לקוחות חדשים , לקוחות חדשיםללקוחות ( "המבצע)"במבצע : שחל יוצאת כללי .1

ושיעמדו בקריטריונים הקבועים בתקנון זה,  כמנויים חדשים בשחל (2022 יוני -מרץ  המבצע)במהלך תקופת 

לאחר השלמת שלושה שיוענק שירות שחל חינם  אחד של חודש)כהגדרתו להלן( לכל משתתף  וענקיבמסגרתו 

 חודשי מנוי בתשלום מלא עבור המצטרף החדש.
 

, בכפוף לכל זכות המוקנית לשחל להאריך את 30.06.22עד  ימשך יו 1.3.22 יחל בהמבצע : המבצע תקופת .2

 או לקצרה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.המבצע תקופת 
 

 : המבצע .3
 

, בהתאם יהיה זכאיבמהלך תקופת המבצע,  (כהגדרתו להלן)משתתף חדש לקוח קיים שיצרף כל  

לאחר השלמת שלושה חודשי מנוי לחודש אחד של שירות שחל חינם שיוענק  להוראות תקנון זה,

בתשלום מלא עבור המצטרף החדש ובתנאי שהלקוח הקיים שילם את כל תשלומיו לשחל ואינו 

 בהליך גבייה מול שחל.נמצא 

 :חדש משתתף .4

שיצטרף, במהלך תקופת שפרטיו הועברו טרם הליך ההצטרפות ע"י לקוח שחל קיים . לקוח חדש   חדשלקוח *

 רכוש מכשיר א.ק.ג. של שחל. המבצע, כמנוי חדש של שחל, ושי

ושה חודשי לאחר השלמת שלחודש אחד של שירות שחל חינם שיוענק במסגרת המבצע יוענק ללקוח החדש 

 מנוי בתשלום מלא

 ו/או כחלק מארגון/לקוח מוסדי 17שחל במסגרת טופס שירות מבצע זה לא חל על לקוחות שמצטרפים ל *

 .ו/או במסגרת מבצע/ים לארגונים/לקוחות מוסדיים

 אין כפל מבצעים.
 

 :כללי .5
 

ימצא באתר האינטרנט של שחל בכתובת:  המבצעתקנון  .5.1

www.shahal.co.il. 

 .המבצעשחל שומרת לעצמה את הזכות לשנות את כללי ונהלי  .5.2

 . המבצעלהאריך ו/או לקצר את תקופת  שחל שומרת לעצמה את הזכות .5.3

זכויות המשתתף על פי תקנון זה הינן אישיות ואינן ניתנות בשום מקרה  .5.4

 להעברה ו/או המחאה ו/או הסבה בשום צורה ואופן.

ל הקלטות כאלו תחול מדינות שתבוצע, וע שיחהלשחל הזכות להקליט כל  .5.5

 הפרטיות של שחל )כפי שהיא מפורסמת באתר שחל(.

התאמה כלשהן בין הוראות תקנון זה -בכל מקרה של סתירה ו/או אי .5.6

, לרבות בעיתונות, בטלוויזיה המבצעלפרסומים אחרים כלשהם בדבר 

 ובכל אמצעי אחר, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.



-2- 

זכאי בשום מקרה להמיר איזה מזכויותיו על פי התקנון  המשתתף לא יהיה .5.7

ו/או מכל הפעילות בכסף ו/או בשווה כסף, וזאת גם בנסיבות בהן לא 

 יתאפשר בידיו לממש את הזכאות במסגרת הפעילות.

 למבצעבכל מקרה בו תחליט שחל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי הזכאות  .5.8

/או בניגוד לאמור בתקנון זה, הושגה במרמה ו/או הינה תוצאה של זיוף ו

יידרש המשתתף לשלם על  –לא תוקנה הזכאות למשתתף ואם הוקנתה 

 .השירותים שניתנו/יינתנו לועלות 

תלוי, בין היתר, בתקינות רשת קיום הפעילות המשתתפים ערים לכך, כי  .5.9

, שחל הטלפונים, תקינות רשת האינטרנט, תקינות אתר האינטרנט של

ולגופים שונים נוספים שחל הממוחשבות, וגורמים אחרים שלהמערכות 

)ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של  הקשורים אין שליטה עליהם. לפיכך

רשאית, לפי יה תהשחל , לעיל( 5.3שחל עפ"י תקנון זה לרבות עפ"י סעיף 

לקי ומעת לעת, אם ח, באופן מלא או המבצעשיקול דעתה, להפסיק את 

 .המבצעיתקיימו גורמים שישבשו ו/או ימנעו את המהלך התקין של 

, כל משתתף נותן את הסכמתו שכל הפרטים במבצעבעצם השתתפותו  .5.10

כל  וע מהאמור,. מבלי לגרידו יכללו במאגרי המידע של שחל-שיימסרו על

 ידו-על שיימסר מידע כל ברשותה לשמור לשחלמאשר ו מסכיםמשתתף 

 עיניה ראות לפי כאמורשימוש במידע שיימסר  לעשות, וכן )רפואי או אחר(

משתתף מאשר לשחל לעשות  כללצורך מתן שירותים למשתתף. בנוסף, 

שימוש בפרטי ההתקשרות שלו )לרבות שם, כתובת, דוא"ל, מספרי 

טלפון/סלולרי( לפי ראות עיניה, ובכלל זה, אך לא רק, שימוש לצרכים 

 מסחריים/פרסומיים/שיתופי פעולה עם צדדים נוספים.

רישומי שחל ונהליה יהיו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בצורה  .5.11

 .למבצעהי כלש

 בכל מקום בתקנון בו נעשה שימוש בלשון זכר, גם בלשון נקבה משמע. .5.12

 

 


