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 הגדרות .1

 למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

 ג ' אור יהודה1יוני נתניהו   רח'שכתובתה  513919779ח.פ. בע"מ  שטראוס מיםחברת  " "עורכת המבצע

 ").החברה(להלן: "  

 .www.tami4.co.il "אתר החברה"

את אחד מברי המים  18:00בשעה  2.4.2020עד  8:00בשעה  19.3.2020 בין המזמינים   "הטבהה"
 Bubble PLUS 4או תמי Primo CONNECT 4תמי, Primo 4תמי, Family 4תמי  - 4תמי

 המבצע אינו תקף לישובים הבאים:  .לאזורים נבחרים ימים 4עד והתקנת הבר תבוצע 

 
 אזורים מיוחדים

 מצפה רמון 

 דרום רמת הגולן

 צפון רמת הגולן

 מזרח ירושלים

 בקעת הירדן

 גוש עציון ודרום הר חברון 

 בנימין א' וב'

 דרום בית שמש

 אזור בקעת עזה ( פיתחת שלום וכ' )

 +שומרוןאריאל
 צפת

 חצור

 קריית שמונה

 ערד/דימונה 

 כרמיאל מזרח/ מערב

 משולש צפון

 משולש דרום
 אופקים

 ים המלח
 טירת כרמל והסביבה

 

 4תמי, Primo 4תמי, Family 4מית אשר ירכשו מהחברהוקיימים חדשים  לקוחות רשאים להשתתף" "
Primo CONNECT 4או תמי   Bubble PLUS כמפורט בתקנון זה.חדשים , 

 המבצע תקופת .2
 18:00בשעה  2.4.2020עד  8:00בשעה  19.3.2020-ה יןביערך  המבצע 2.1

 .התחייבות זו אינה תקפה לאזורים מרוחקים  2.2

 התחייבות זו הינה בכפוף להוראות משרד הבריאות, בהקשר עם התפרצות נגיף הקורונה 2.3

 החברה שומרת לעצמה את הזכות לחרוג מזמן תוך יידוע הלקוח 2.4

ולזמינות נציג מוסמך  בכפוף לחלונות הזמן הפנויים ביומיים הקרובים ההתקנהשעות  – שעות התקנה .3
  .)18מטעם הלקוח בבית (מעל גיל 

 
 
 



- 2 - 
 
 כללי .4

 תקנון הפעילות ניתן לעיון באתר ובמשרדי החברה.   4.1

 בכל תקופת המבצע.  התקנות 1000עד  –כמות ההתקנות מוגבלת   4.2

 . אין כפל מבצעים4.3

 ומקבל עליו את הוראותיו וגם אם לאבהשתתפותו מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון  4.4
 קרא את התקנון מסכים המשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. 

 

 ות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לקצרעל אף האמור בכל מקום בתקנון זה, החברה שומרת לעצמה את הזכ 4.5
ו/או את תנאי ההשתתפות במבצע, או להאריך את תקופת המבצע, לשנות את תנאיו של תקנון זה 

 ולבטל את המבצע בכל עת.

 סוף תקנון.
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