טיוטת תקנון וואלה שופס ובנק הפועלים
מבצע – משלוח חינם למשלמים עם bit

תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם יתנהל מבצע משלוח חינם למשלמים בביט  -בגין שת"פ
שבין וואלה שופס לבנק הפועלים למתן הטבות משלוח חינם לרוכשים מוצרי באתר וואלה שופס
באמצעות ביט ,ואת תנאי ההשתתפות בו.
ההטבות תינתנה עבור מוצרים מסויימים הכלולים במבצע והמסומנים באתר הספק בתו מבצע ,bit
הכל בכפוף למפורט להלן.
האמור בתקנון זה בא להוסיף על האמור בתקנון תנאי השימוש של האתר וואלה שופס .
 .1הגדרות:
בתקנון זה תהיה למונחים הבאים המשמעות שלצידם:
"החברה" או "וואלה שופס" -החברה המספקת את השירותים באתר וואלה שופס ואת ההטבה:
שופמיינד בע"מ חברה פרטית שהתאגדה בישראל ,מס' חברה  512896739מרחוב המלאכה
 14נתניה.
"אתר וואלה שופס" -החברה עוסקת ,בין היתר ,בניהול והפעלה של אתר קניות און ליין ,הפועל
תחת השם המסחרי "וואלה! שופס" ,בכתובת  ,wallashops.co.ilבו נמכרים מוצרים
ושירותים שונים )להלן" :אתר וואלה שופס"(;
"בתי עסק" -גורמים שונים המוכרים מוצרים ו/או שירותים שונים באתר וואלה שופס.
"בנק הפועלים" או "הבנק" :בנק הפועלים בע"מ.
"משתתף" או זכאי להטבה"  -לקוחות כל הבנקים המשלמים באמצעות ביט .בכפוף למפורט להלן
לעניין הזכאות להטבה .
"אתר הבנק" או "אתר בנק הפועלים" – אתר האינטרנט של הבנק שכתובתו
) www.bankhapoalim.co.ilאו כל כתובת אחרת עליה יודיע הבנק(.
"השירותים" :שירותים ומוצרים המועמדים על ידי בית/בתי עסק באתר וואלה שופס .
"מוצרי ההטבה"  -מוצרים מסויימים הכלולים במבצע והמסומנים באתר הספק בתו מבצע .bit
וואלה!שופס רשאית לשנות את המוצרים המסומנים בתו המבצע מעת לעת  ,לפי שיקול דעתה ו/או
בהתאם לזמינות מלאי וללקוח לא תהא כל טענה בקשר לכך .המשתתף יוכל ליהנות ממוצרי
המבצע בלבד ,כפי שהם מסומנים באתר וואלה שופס ככאלה  ,בעת הרכישה בלבד.
"תאריכי המבצע" :המבצע ייערך מ יום  12.3.2020ועד ליום  7.4.2020בחצות או עד גמר מלאי
ההטבות )  2,000הטבות לפחות( ,המוקדם שביניהם.

"מלאי ההטבות" :לפחות  2000הטבות או עד גמר המלאי המוקדם מביניהם .בנק הפועלים רשאי
להגדיל או להפחית את מלאי ההטבות וכן לשנות את תנאי תקופת המבצע מעת לעת בהתאם
לשיקול דעתו הבלעדי.
"ההטבה":
משתתפים אשר ירכשו בוואלה שופס ,במהלך תאריכי המבצע ,מוצר ממוצרי ההטבה
וישלמו עבור הרכישה באמצעות אפליקציית  ,bitייהנו ממשלוח חינם של המוצר הנ"ל
)להלן" :ההטבה"(.
ההטבה ,תינתן על ידי וואלה שופס למשתתפים בכל סוגי המשלוח המפורטים באתר
וואלה שופס לפי בחירת המשתתף ללא אבחנה ביחס עלות המשלוח של השירות
המבוקש ,אך זאת בהתאם לאפשרויות המשלוח הקיימות בתקופת המבצע ביחס לכל
מוצר הטבה המופיע ומסומן באתר ככזה ,וכמפורט באתר ביחס למוצר הטבה זה.
)להלן" :שירותי מתן ההטבה"(.
 .1אופן מימוש ההטבה:
 1.1המשתתפים ישלמו עבור רכישת מוצרי ההטבה באתר וואלה שופס באמצעות אפליקציית
 ,bitבכפוף לתנאי השימוש של אפליקציית . bit
 1.2מובהר ,כי השימוש באפליקציית  bitיעשה בהתאם לתנאי השימוש של האפליקציה ,כפי
שיעודכנו מעת לעת וכי אין לראות במבצע ו/או באמור בתקנון זה משום המלצה להוריד
ו/או להתקין ו/או לעשות שימוש כלשהו באפליקציית .bit
 1.3גובה התשלום המקסימאלי לתשלום באמצעות  bitהינו בהתאם לתנאי השימוש של
האפליקציה ,כפי שיעודכנו מעת לעת ) .להלן "גובה ההעברה המכסימלי"( נכון ליום
 11.2.2020גובה ההעברה המקסימלי הינו  ,₪ 5,000סכום זה יכול להשתנות מעת לעת,
הכל כמפורט בתנאי השימוש של האפליקציה .מוצרים אשר עלותם גבוהה מגובה
ההעברה המקסימאלי לא ישתתפו במבצע זה.
 .2איך זה עובד?
 2.1המשתתפים נכנסים לאתר וואלה! שופס ובוחרים מוצר ממוצרי המבצע המסומנים
בתו המבצע של .bit
 2.2המשתתפים בוחרים את שיטת המשלוח הרצויה בהתאם לשיטות המשלוח המוצעות
במכירה הספציפית של המוצר אותו תבחרו לרכוש.
 2.3בוחרים בשיטת תשלום ביט בתהליך הרכישה.
 2.4בשלב ביצוע ההזמנה לפני אישור התשלום תינתן הטבת משלוח חינם.

.
 .3הוראות כלליות נוספות:

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

מכירת המוצרים והשירותים ללקוח ,ואספקתם ללקוח ,נעשים על ידי בית העסק
בלבד ובאחריותו.
המבצע תקף לרכישה באתר וואלה! שופס אינו תקף במכירה טלפונית באמצעות
מוקד המכירות של וואלה!שופס
במכירות שונות באתר וואלה שופס עשויות להיות שיטות משלוח שונות ,ההטבה
תינתן ביחס לשיטת המשלוח הרלוונטית למוצר הספציפי שהלקוח מעוניין לרכוש,
ולשיטת המשלוח המצוינת לגביה .
תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם יתנהל המבצע ואת תנאי ההשתתפות
בו.
האמור בתקנון זה בא להוסיף על האמור בתקנון תנאי השימוש של האתר
למען הסר ספק ,כל שימוש שייעשה על ידך באתר וואלה שופס וכל רכישה
שתתבצע באמצעות האתר יהיו כפופים להוראות התקנון הכללי של וואלה! שופס
)לקריאת התקנון לחץ כאן
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים
אחרים כלשהם בדבר המבצע לרבות בעיתונות הכתובה ,האלקטרונית ו/או
המשודרת ו/או אחרת  ,יגברו הוראות תקנון זה ותקנון הבנק.

 .5הגבלת אחריות הבנק:
5.1

בנק הפועלים אינו צד לעסקה שבין המשתתף ,או אדם אחר ,לבין וואלה שופס ו/או
בית/בתי העסק מוכר המוצר ו/או השירות ואינו אחראי לטיב השירותים ו/או
המוצרים ו/או ההטבה שיסופקו על ידי בית העסק ו/או וואלה שופס וכן לא יהיה
הבנק אחראי לתקלות מכל מין וסוג שהוא שתיגרמנה על ידי וואלה שופס ו/או בית
העסק ו/או בקשר עם השירותים ו/או המוצרים באתר וואלה שופס  .מובהר ,כי בכל
מקרה תוגבל אחריותו של בנק הפועלים ו/או מי מטעמו לסכום סיבסוד על ידי הבנק
של עלות דמי המשלוח ובלבד שלא יעלו על  ₪ 80ש"ח .

5.2

הבנק איננו אחראי לכל נזק ו/או תקלה שייגרמו למשתתף או לאדם אחר על ידי וו/אלה
שופס ו/או בית העסק .

5.3

הבנק יהיה פטור מכל אחריות בגין כל נזק ,הפסד ,הוצאות ותשלומים העלולים
להיגרם ,במישרין או בעקיפין ,עקב עיכוב בקבלת המוצר או מימושו .מובהר ,כי בכל
מקרה תוגבל אחריותו של בנק הפועלים ו/או מי מטעמו לסכום הסיבסוד הנ"ל

5.4

יובהר כי אין במתן ההטבה כדי להוות המלצה ו/או הבעת דעה של הבנק לגבי אופיים
של השירותים ו/או המוצרים.

 .6שירות לקוחות של וואלה שופס ומוקד טלפוני:
ניתן לפנות בכל עניין הקשור עם ההטבה למוקד הטלפוני של שירות הלקוחות של וואלה שופס
בטלפון * 6802בימים א' עד ה' בין השעות  09:00עד .16:00

 .7כללי:

7.1

הסתייעות בשירותי אתר וואלה שופס לצורך קבלת ההטבה מבטאים את הסכמת
הלקוח לתנאי תקנון זה.
על המשתתף לקרוא תקנון זה וכן תנאי תקנון וואלה שופס הכללי שבאתר וואלה
שופס בקפידה בטרם יבקש את קבלת ההטבה.
תנאי התקנון מהווים גם הסכם בין המשתתף לבין וואלה שופס וכן מהווים הסכם
בין המשתתף והבנק בקשר עם ק'בלת ההטבה.

7.2

7.3

במקרה שהלקוח יהיה מעוניין לבטל עסקה ו/או לשנות מועד ו/או לבצע כל פעולה
דומה בקשר עם מוצרים שרכש באתר וואלה שופס יחולו כללי וואלה שופס לעניין
זה כמפורט באתר וואלה שופס בכפוף למדיניות וואלה שופס התקפה באותה העת.
הצילומים ו/או הפירסומים בקשר עם ההטבה באתר וואלה שופס  ,באתר הבנק
ו/או בכלל מיועדים להמחשה בלבד ואין לראות בהם תיאור מחייב של השירותים
והמוצרים ו/או בכלל.

 .8שינוי התקנון:
8.1

וואלה שופס ו/או הבנק יהיו רשאים ,בכפוף לכל דין ,לשנות ולעדכן את תנאי התקנון
ו/או כל הוראה בתקנון זה לפי שיקול דעתם בנסיבות העניין .מבלי לגרוע מהאמור לעיל,
מובהר כי הוראות התקנון כפופות להוראות כל דין ו/או הוראות כל רשות מוסמכת,
ובכלל זה הוראות בנק ישראל .הודעה בדבר שינוי הוראות התקנון או כל הודעה אחרת
על פיו תפורסם על פי שיקול דעתו של וואלה שופס ו/או הבנק ובכפוף לכל דין.

8.2

וואלה שופס ו/או הבנק רשאיים לבטל את תנאי המבצע או הטבה או להגביל את זמן
מימושם או לקצרו ,להגביל מלאי ,ולהתנות את מימוש ההטבה בתנאים נוספים ,וזאת
בהודעה מראש.

8.3

אי עמידה בתנאי התקנון תאפשר לוואלה שופס ו/או לבנק לבטל את מתן ההטבה כלפי
המשתמש המפר.

 8.4בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים
אחרים בדבר ההטבה ,לרבות באתרי אינטרנט שונים ו/או בעיתונים ו/או במודעות ,ו/או
בכלל  ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 .9ספרי הבנק ו-וואלה שופס כראיה:
ספרי הבנק ורישומיו וספרי וואלה שופס ורישומיו ישמשו ראיה קבילה להוכחת אמיתות
תוכנם לכל פרטיהם בכל הקשור לאמור בתקנון זה ובכלל זה בכל הקשור למתן ההטבות
ומימושן.
 .10הדין החל וסמכות השיפוט :
על תקנון זה וכן על היחסים בין הצדדים יחולו דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט
הייחודית בכל הנוגע להוראות תקנון זה תהיה נתונה לבתי המשפט במדינת ישראל בלבד.

