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תקנון מבצע "עשר" – מגן זהב
מכבי טבעי
.1

כללי
 .1.1המבצע – משתתף במבצע ,כהגדרתו בתקנון זה ,אשר יזמין וישלם מראש ,באותו מעמד ,בנקודות
השרות של "מכבי טבעי" ,לא פחות מ 11-טיפולים ,יהיה זכאי לקבל ללא תשלום ,למעט מימוש
זכאות בהתאם לתכנית שרותי הבריאות הנוספים של מכבי ,את הטיפול הזול מבין  11הטיפולים
הראשונים שיבוצעו בפועל (להלן" :ההטבה").
 .1.1משתתפי המבצע – חברי מכבי שירותי בריאות (להלן" :מכבי").
 .1.1הטיפולים המשתתפים במבצע – כלל הטיפולים הניתנים במרפאות "מכבי טבעי".
 .1.1תקופת המבצע – החל ממועד פרסומו ועד 11/11/11
 .1.1עורך המבצע – עמותת קרן מכבי.
 .1.1מקום המבצע – המבצע יתקיים בנקודות השירות של "מכבי טבעי" בלבד ברחבי הארץ.
 .1.1אמצעי הפרסום – אתר האינטרנט של רשת "מכבי טבעי" ,פרסום בסניפי מכבי וכל אמצעי פרסום
אחר שייבחר על-ידי עורך המבצע.

.2

אופן השתתפות וקבלת ההטבה
 .1.1משתתף זכאי ,בתקופת המבצע בלבד ,לפנות לנקודות השירות של "מכבי טבעי" ולקבל את ההטבה.
 .1.1ההטבה תינתן עבור הטיפול הזול ביותר מבין  11הטיפולים הראשונים שיבוצעו בפועל ,בתנאי
שהוזמנו ושולמו מראש לא פחות מ 11-טיפולים באותו מעמד .הכוונה הינה ל 11-הטיפולים
הראשונים שבוצעו בפועל ,לרבות אם בוצע שינוי בתכנית הטיפול.

.3

תנאים
 .1.1ניתן להמיר את טיפולי הסדרה שנרכשה במקור בטיפולים מסוג אחר  -הטיפול ללא תשלום יינתן על
הטיפול הזול מביניהם ,לפי זכאות המטופל ולפי ביצוע הטיפולים בפועל.
אם לאחר רכישת סדרת הטיפולים התווספו טיפולים נוספים במהלכה ,הסדרה תיספר כרונולוגית
מהטיפול הראשון שבוצע ,וההטבה תינתן על הטיפול הזול ביותר מבין  11הטיפולים הראשונים
שבוצעו.
 .1.1ההשתתפות במבצע הינה אישית בלבד ,ואינה ניתנת להמחאה ו/או העברה ו/או הסבה לכל אדם
אחר .המבצע אינו תקף בהעברה יתרות טיפולים בין חברים שונים.
 .1.1ההשתתפות במבצע הינה רב-פעמית.
 .1.1ההטבה במסגרת מבצע זה מותנית בפגישת ייעוץ רפואי מקדימה ,בתשלום ,אשר אינה נכללת ב11-
הטיפולים שבסדרה נשוא תקנון זה.
 .1.1מובהר בזאת ,כי מתן ההטבה מותנית בתשלום מראש עבור סדרת הטיפולים.
 .1.1עוד מובהר ,כי הטיפול שבגינו ניתנה ההטבה ייספר במסגרת מספר הטיפולים הכלולים בזכאות לפי
תוכנית שרותי הבריאות הנוספים של מכבי ,אם וככל שהמשתתף חבר בה.
 .1.1בנוסף ,אין במימוש ההטבה לפי תקנון זה כדי לפגוע בזכויותיהם של משתתפי המבצע לקבלת הנחה
על ההשתתפות העצמית בגין הטיפולים שהם זכאים לה לפי תוכנית שירותי הבריאות הנוספים של
מכבי ,ככל שהם חברים בה.
 .1.3אין כפל מבצעים  -משתתף אשר יהא זכאי להטבה ו/או הנחה מקבילה אחרת מנקודות השרות של
"מכבי טבעי" ,לא יהיה זכאי למימוש כפל המבצעים ,והוא ייאלץ לבחור להשתמש באחד מן
המבצעים בלבד.
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 .1.1במקרה של חשד כלשהו שמשתתף הפר את תנאי תקנון זה ו/או שקבלת ההטבה שבמבצע נעשתה
תוך הפרת תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה ו/או שלא בהתאם לו ו/או תוך עשיית עבירה ו/או שלא על-
פי הוראות הדין ,יהיה עורך המבצע רשאי לבטל את השתתפותו של אותו משתתף במבצע ,ולמשתתף
כאמור לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורך המבצע ו/או כנגד מי מטעמו בגין כך.
 .1.11אין באמור בתנאי המבצע כדי לגרוע מכל הוראה הקיימת בתקנון שירותי הבריאות הנוספים של
מכבי ובנהלי מכבי ביחס לטיפולים שבמבצע.
.4

שונות
 .1.1תקנון זה יעמוד לעיון במשרדי עורך המבצע ,רח' קויפמן  1תל אביב ,בשעות העבודה הרגילות.
לבירורים ניתן ליצור קשר עם נציג "מכבי טבעי" ,מר רן נחמיאס  ,בטלפון שמספרו.11-1111111 :
 .1.1בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין הוראות תקנון זה לכל פרסום אחר של המבצע בכל
אמצעי הפרסום ,תגברנה הוראות תקנון זה .מובהר ,כי עורך המבצע לא יהיה אחראי לכל תקלות
דפוס באמצעי הפרסום אשר יגרמו לסתירה מהקבוע בתקנון זה.
 .1.1עצם ההשתתפות במבצע זה תיחשב כהסכמה ,אישור והצהרה מצד המשתתף כי קרא תקנון זה,
הסכים לכל תנאיו והתחייב לפעול על פיהם ,וגם אם לא קרא את התקנון ,הוא מסכים כי תקנון זה
יחול עליו כאילו קרא אותו ויחייבו לכל דבר ועניין .כל משתתף מחויב לשמור על כללי התנהגות
נאותים ולא לפעול בניגוד לכל דין.
 .1.1בכל מקרה שבו יתעורר ויכוח לגבי טענת משתתף ,לפיה עקב רשלנות עורך המבצע נמנע ממנו
להשתתף במבצע ,יוגבל הפיצוי לו יהיה המשתתף זכאי (ככל שיהיה זכאי) לשווי הטיפולים
המשתתפים במבצע בלבד ,ולא תהיה למשתתף כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כנגד עורך המבצע
לפיצוי מעבר לקבוע בסעיף זה.
 .1.1כל חילוקי הדעות אשר יתעוררו בקשר לתקנון זה ,ידונו אך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר תל
אביב.

