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27.72.72 
 

 "חבר מביא חבר"משתתפים במבצע נאי ההטבות לת
 

 "(החברה" –להלן )מ "חשמלית ריידר בע: עורך המבצע
 " חבר מביא חבר" :שם המבצע

 
 : מטרת המבצע

 להפנות אליה לקוחות חדשים על מנתהחברה מעוניינת לערוך מבצע 
 . כסא ממונע/המתעניינים ברכישת קלנועית

סייעו ופעלו לגייס לקוחות ו לכל הזכאים להשתתף במבצעות במסגרת המבצע יוענקו הטב
 .בהתאם ובכפוף למסמך זה, חדשים

 
 0.00.4...1ויסתיים ביום  04.00.4..0המבצע יחל בתאריך : תקופת המבצע

 
אשר אינו עובד בחברה ואינו נמצא ( כולל לקוחות החברה)כל אדם : זכאים להשתתף במבצע

 .רשאי להשתתף במבצע, בהתקשרות עסקית כלשהי עם החברה
 

 :הפניית לקוחות חדשים לחברה וההטבות בגינם
  יהיה מעוניין להשתתף במבצע ולהפנות אל החברה לקוח פוטנציאליאדם אשר, 

 (שם טלפון וישוב לפחות)יספק את פרטי הלקוח הפוטנציאלי 
 .או דרך אתר האינטרנט של החברה בעמוד המיועד לכךבאמצעות שיחה טלפונית 

 היה ועל פי הפניית הלקוח הקיים גייסה החברה בפועל את הלקוח הפוטנציאלי 
תשייך החברה את הלקוח החדש , כסא ממונע/והוא הפך ללקוח חדש אשר רכש קלנועית

זיכוי לקניית מוצרים בהמפנה  אדםתזכה את ה, ולצורך מבצע זה בלבד, המפנה אדםל
 .₪ 000בשווי  בחברה

 המפנה אדםקשר טלפוני עם ה החברה תיצור ,המפנה אדםעל מנת לספק את המתנה ל 
 . ותיידע אותו על זכאותו לקבלת המתנה

 .את המתנה ניתן לקבל בדואר רשום או לאסוף באופן עצמאי ממשרדי החברה

 כי לחברה הזכות להחליט על פי שיקול , מובהר בזאת, כי למען הסר כל ספק, יודגש
, יאלי כלשהו בהסכמי התקשרותהאם להתקשר עם לקוח פוטצ, דעתה הבלעדי והמוחלט

, לחדול בכל עת ממתן השירותים ללקוח כלשהו, לפי שיקול דעתה המוחלט, וכן הזכות
 .או דרישה מהחברה בשל כך/או תביעה ו/לא תהיה כל טענה ומשתתפים במבצע ול

 
אובדן או הוצאה העלולים להיגרם , הפסד, החברה פטורה מאחריות בגין נזקפטור מאחריות 

 .בקשר לפעולת החברה על פי מסמך זה, במישרין או בעקיפין, משתתפים במבצעלמי מה
 

 כללי
 או החלטה שיפוטית/תוקף המבצע וביצועו כפופים לכל דין ו. 

 או להאריך את תקופת /החברה רשאית לתקן את הכללים המפורטים במסמך זה ו
 .או אחרים במהלך תקופת המבצע/או לצאת במבצעים נוספים ו/המבצע ו


