תקנון מבצע – מנוי חופשי חודשי ב  ₪ 199ללקוחות מגזין 'מנטה'
הגדרות:
"סווטשופ" :סווטשופ סטודיו לנשים בע"מ
"לקוח חדש" :לקוח שלא התאמן אף פעם ברשת סווטשופ ,או לקוח שהיה בעל מנוי ו/או כרטיסיה שתוקפם פג לפני 3
חודשים או יותר.
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המבצע מאפשר ללקוח חדש בלבד ,בהצגת שובר מבצע המחולק במגזין 'מנטה' ("השובר") ,לרכוש מנוי היכרות
חופשי חודשי (ללא הגבלת כניסות) ב .₪ 199 -תוקף המנוי הינו חודש קלאנדי אחד .יובהר כי התשלום בגין המנוי
יבוצע קודם לאימון הראשון.
יובהר כי לקוח המעוניין לממש את השובר לא זכאי בנוסף לבצע אימון ניסיון ללא עלות ,וכי לקוח אשר עשה אימון
ניסיון ללא תשלום החל מחודש אוגוסט  ,2016לא רשאי לרכוש את המנוי באמצעות השובר.
המנוי יכנס לתוקף במועד האימון הראשון או  14ימים ממועד רכישתו ,לפי המוקדם מבניהם.
בתום החודש יהיה הלקוח רשאי לקנות מנוי או כרטיסיה בהתאם למחירון הסווטשופ (כמפורט אצל נציגי
המכירות של הסווטשופ) .יובהר כי הלקוח לא יהיה זכאי לרכוש מנוי  /כרטיסיה אחרים שבמבצע ,לאחר רכישת
המנוי לחודש היכרות.
יובהר כי כל לקוח חדש ראשי להשתמש בשובר אחד בלבד .תוקף השוברים הינו עד  .30.9.17לאחר מועד זה לא
ניתן יהיה למשש את השוברים.
אין כפל מבצעים והנחות.
לא ניתן להשתמש ב  GIFT CARDSברכישת מנוי  /כרטיסיה.
סווטשופ רשאית להפסיק או לשנות את המבצע בכל עת ללא הודעה מוקדמת.
סווטשופ רשאית לבטל מנוי  /כרטיסיה עקב בעייה בתשלום בגינם.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע,
לרבות באמצעי תקשורת כלשהו ו/או בפרסומים כלשהם ו/או שיחה עם נציג מכירות ,למעט הודעה מפורשת על
שינוי תנאי התקנון ,ככל שתפורסם באתר האינטרנט של הסווטשופ ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
לא ניתן להקפיא את המנוי ו/או להעביר לאחר.
ביטול רכישה הינו בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
יובהר כי הרשמה לשיעורים הינה בהתאם לנהלי הסווטשופ.
רכישת מנוי  /כרטיסיה שבמבצע מהווה הסכמה ואישור מטעם הרוכש כי הוא מסכים להוראות תקנון זה וכן
לתנאים בתקנון הסווטשופ כפי שמופיע באתר החברה ו/או בסניפים ו/או נשלח במייל לרוכש ,וכי הוא פוטר את
הסווטשופ ו/או מי מטעמה מכל טענה ,דרישה או תביעה הקשורה ,במישרין או בעקיפין ,עם המבצע ,ללא יוצא מן
הכלל.
סווטשופ שומרת לעצמה את הזכות לפעול על-פי תקנון זה ו/או לשנותו מפעם לפעם וכן להפסיק את המבצע בכל
עת ,וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין .הודעה בדבר השינויים תתפרסם בכל אמצעי שתבחר
עורכת ההגרלה לנכון.
סווטשופ שומרת על זכותה לבטל את ההשתתפות במבצע של לקוח אם יתברר כי הוא אינו עומד בתנאים
המוקדמים להשתתפות במבצע ,לרבות במקרה של מסירת פרטים שגויים ,וזאת לפי שיקול דעתה המוחלט ובלא
שתוטל עליה כל חובה לנמק החלטתה
שום התנהגות מצד סווטשופ לא תחשב כויתור על איזו מזכויותיה על פי תקנון זה או על פי הוראות כל דין או
כויתור או הסכמה מצידה לאיזו הפרה או קיום תנאי שהוא אלא אם הויתור ,ההסכמה ,הדחייה ,השנוי ,הביטול
או התוספת נעשו מפורשות ובכתב.
בתקנון זה ,לשון יחיד משמע גם לשון רבים ולהיפך ,ולשון זכר משמע גם לשון נקבה ולהיפך ,לפי העניין.
בכל מחלוקת בקשר עם המבצעים יהא בית המשפט המוסמך בית המשפט בתל אביב בלבד ולא כל בית משפט אחר
מלבדו.

