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 פעילות תקנון 

 :הגדרות .1

 :כדלקמןדם, בתקנון זה תהא ההגדרה המפורטת לצלמונחים הבאים 

 , תל42חברת אלחון החזקות בע"מ שכתובתה ברחוב המסגר  -" עורכת הפעילות" .1.1

 אביב.

 התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל )ע"ר(. –" התאחדות" .1.2

 .בע"מ מנטה קמעונאות דרכיםו/או דלק  "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ -" דלק" .1.3

המונפק כרטיס מגנטי המכונה "דלק דיסקאונט"  – "כרטיס דלק דיסקאונט" .1.4

קנה אשר, בין היתר, יכול שילסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה, 

 95למשתמשים בו הנחות במעמד הרכישה, או במועד החיוב, בגין רכישת בנזין 

 הלן., כהגדרתן להמשתתפות בתחנות אוקטן

תחנות תדלוק ציבוריות הפועלות ברשת "דלק", ממותגות  –" תחנות משתתפות" .1.5

, http://www.delek.co.il/clubבאתר דלק בקישור: כתחנות של רשת "דלק", כמפורט 

תהיה  פעילותעורכת המובהר כי . אשר בהן מכבדים את כרטיס דלק דיסקאונט

עורכת לפי שיקול דעת פעם לפעם, , רשאית לשנות את רשימת התחנות המשתתפות

 .ובהתאם לתנאי תקנון זה, הפעילות

 .2007-כמשמעם והגדרתם בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז –" סטודנטים" .1.6

אשר ישתתף בפעילות,  18סטודנט אשר הינו מעל גיל  –" המשתתפים"או  "משתתף" .1.7

 ואשר עמד בתנאים המפורטים בתקנון זה להלן. כהגדרתה להלן

. עורכת הפעילות 31.1.2017ועד ליום  1.12.2016החל מיום  –" תקופת הפעילות" .1.8

תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי על 

פי החוק ובכפוף לפרסום הודעה בדבר השינוי בתקופת הפעילות באותה הדרך בה 

 סמה ההודעה הראשונה.פור

תחרות תדלוק תחנות המשתתפות, במהלך תקופת הפעילות, באמצעות –" הפעילות" .1.9

כרטיס דלק דיסקאונט. הפעילות תכלול שתי תחרויות, במהלך תקופת הפעילות, 

 כדלקמן:   

 23:59בכל יום ראשון במהלך תקופת הפעילות בשעה  – התחרות השבועית .א

תפות, במהלך השבוע החולף, בתוך המשתתף אשר תדלק בתחנות המשת

תקופת הפעילות, באמצעות כרטיס דלק דיסקאונט, את סך הליטרים הגבוה 

  ביותר יזכה בפרס השבועי, כהגדרתו להלן. 

במהלך  ,בתחנות המשתתפות המשתתף אשר יתדלק - התחרות הגדולה .ב

, את סך הליטרים הגבוה באמצעות כרטיס דלק דיסקאונט ,תקופת הפעילות

 ר יזכה בפרס הגדול, כהגדרתו להלן.ביות

למען הסר ספק, יובהר כי ככל ששני משתתפים או יותר יתדלקו מספר 

המשתתף ליטרים זהה, בין אם בתחרות השבועית ובין אם בתחרות הגדולה, 

)מבין המשתתפים שתדלקו מספר ליטרים זהה בתחרות השבועית או 

יטרים הגבוה ביותר בתחרות הגולה, לפי העניין( אשר תדלק את סך הל

ועד ליום  1.11.2016, דהיינו החל מיום בחודש הקודם לתקופת התחרות

ז כזוכה בתחרות השבועית או בתחרות הגדולה, לפי ר, יוכ30.11.2016

 העניין.

המשתתפים הראשונים אשר  300 – ברשתות החברתיות תחרות שיתופים .ג

ה על כפתורי דבר הפעילות ברשתות החברתיות באמצעות לחיצ את ישתפו

http://www.delek.co.il/club
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לאחר שליחת טופס ההשתתפות, כמפורט  השיתוף הרלוונטיים אשר יופיעו

     להלן, יזכו בפרס על שיתוף הפעילות, כהגדרתו להלן. 2.2בסעיף 

למימוש  ₪ 300בשווי של  כרטיס תדלוק של דלק – הפרס השבועי –" הפרסים" .1.10

 elek.co.ilDאתר , בהתאם ובכפוף לתנאי הכרטיס המפורסמים בבתחנות המשתתפות

 ."(הפרס השבועי)להלן: "

, בכפוף לתנאים כפי שיפורטו חופשה זוגית וכרטיסים להופעה בחו"ל – הפרס הגדול

 לתקנון זה. נספח א'ב

ברשת חנויות "מנטה", בכפוף  שובר מתנה לכוס קפה –הפרס על שיתוף הפעילות 

  "(וף הפעילותהפרס על שית)להלן: " על גבי השוברלתנאי השובר המפורסמים ב

, לפי הזוכים בתחרות השבועית ו/או הזוכה בתחרות הגדולה –" הזוכים" או "הזוכה" .1.11

יובהר, כי זכייה בתחרות השבועית  .בתנאי תקנון זה, הכל בהתאם למפורט העניין

 ו/או בתחרות השיתופים אינה מונעת את האפשרות לזכות בתחרות הגדולה, ולהפך.

 

 :בפעילות תנאי ההשתתפות .2

 פעילות יהיה רשאי להשתתף מי שעמד בתנאים המצטברים הבאים בתקופת הפעילות:ב

באחת מהתחנות אוקטן  95בנזין זכאים להשתתף בפעילות סטודנטים אשר תדלקו  .2.1

 נושא את שמםכרטיס דלק דיסקאונט אשר הטבת המשתתפות, ואשר השתמשו ב

 "(.תדלוקההתדלוק כאמור, במהלך תקופת הפעילות )להלן: "לצורך ביצוע 

השתתפות בפעילות המקוון לטופס הסטודנט המעוניין להשתתף בפעילות ימלא את  .2.2

"( טופס ההשתתפות)להלן: " www.nuis.co.ilהמפורסם באתר ההתאחדות בכתובת 

 . בפעילות, עבור השתתפות 31.1.2017 ביום 23:59עד השעה , וזאת באופן מלא

את פרטיהם האישיים כאשר הם נכונים ותקינים.  /למלאהמשתתפים מתחייבים להזין .2.3

לא יהיו זכאים להשתתף ו/או לזכות  תתפים אשר לא מסרו פרטים במלואםמש

. המשתתפים מתחייבים להזין אך ורק את פרטיהם האישיים ולא להזין פרט בפעילות

 לישי.כלשהו של צד ש

 תהא על המשתתפים בלבד. טופס ההשתתפות במלואוהאחריות הבלעדית על מילוי  .2.4

מהתחרויות  תלהשתתף בכל אחכל טופס השתתפות מזכה את המשתתף בזכות  .2.5

 בהתאם למועד שליחת טופס ההשתתפות.  השבועיות ובתחרות הגדולה,

 .פעילותכי מי שאינו סטודנט לא יהיה רשאי/זכאי להשתתף ביודגש  .2.6

 .פעילות( ב18כי לא תותר השתתפותם של קטינים )מתחת לגיל דגש יו .2.7

עורכת זה ופוטר את  פעילותהנך מסכים לאמור בתקנון , בהשתתפותך בפעילות .2.8

 הו/או בניהול בפעילותההתאחדות וכל מי מטעמם מכל אחריות הקשורה , הפעילות

בהשתתפותך ו/או בנזקים אשר עשויים להיגרם כתוצאה ממסירת נתונים כאמור. כן 

הינך מסכים במפורש למסירת פרטיך האישיים ולוותר מראש על כל טענה  בפעילות

שעשויה להתעורר עקב מסירת הפרטים כאמור לפי כל דין לרבות אך לא רק חוקי 

ו/או בהתאם לחוק התקשורת )בזק ושידורים(,  הגנת הפרטיות ומאגרי המידע

 .1982-תשמ"ב

ח אליו, לפי פרטיו שמסר, הודעות פרסומת, המשתתף מאשר לאלחון ולדלק לשלו .2.9

 "(. המידעהודעות מסר קצר, הטבות, קידומי מכירות ודיוור ישיר )להלן: "

http://www.nuis.co.il/
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כמו כן, ידוע למשתתף כי באפשרותו, בכל עת, לבטל את קבלת המידע באמצעות  .2.10

הודעה חוזרת או בכל אמצעי תקשורת שאלחון או דלק, לפי העניין, מחויבת לספק 

 חוק. לשם כך, לפי

זה, לא פעילות סטודנט אשר לא עמד בכלל התנאים המפורטים בתקנון יודגש, כי  .2.11

, אף אם אי העמידה בתנאים בפעילותולא יוכל לזכות  בפעילותייחשב כמשתתף 

 .בתקנון פעילות זה, כמפורט הפעילותכאמור הסתברה, או התגלתה, לאחר עריכת 

 

 איתור הזוכים .3

 יישלחו באופן הבא: עילותבדבר תוצאות הזכייה בפהודעות  .3.1

ולזוכים בפרס על שיתוף  הגדולבפרס  לזוכה, השבועילזוכים בפרס  .3.1.1

 ההשתתפותתישלח הודעה לכתובת הדוא"ל שנמסרה בטופס הפעילות 

 . "(הודעת הזכייה)להלן: "

מובהר כי זכייתו של זוכה אשר יודיע על וויתורו על זכייתו ו/או אשר לא  .3.1.2

יום משלוח ההודעה על זכייתו כאמור לעיל,  60יגיע לקבל את הפרס בתוך 

תדלק את מספר הליטרים השני הכי גבוה מבין משתתף אשר תעבור ל

 .המשתתפים באותו שבוע או בתום תקופת הפעילות, לפי העניין

הבלעדי,  העל פי שיקול דעת ,עורכת הפעילות, כפי שאושרו על ידי פעילותתוצאות ה .3.2

 יתנות לערעור.תהיינה סופיות, מוחלטות ובלתי נ

 

 :הוראות לאחר הזכייה .4

, על פי פרטי הקשר שישלחו עורכת הפעילותיצרו קשר טלפוני בעצמם עם  הזוכים .4.1

עורכת אליהם עם הודעת הזכייה. על הזוכים לתאם מועד לקבלת הפרס במשרדי 

תעודת סטודנט תיעשה רק לאחר זיהוי הזוכים באמצעות ים, . קבלת הפרסהפעילות

חתימתם לכפוף זה וב פעילותעמידה בכל התנאים המפורטים בתקנון ווידוא בתוקף, 

 על אישור קבלת הפרס.

ימים מיום  60למשך תקופה של  יםיעמוד לזוכ בפרסיםכי תוקף הזכייה יובהר  .4.2

ימים  60בתוך  עורכת הפעילות. זוכה אשר לא יצר קשר עם הודעת הזכייהשליחת 

ייחשב כמוותר על זכייתו ועל קבלת  כאמור ו/או לא התייצב במועד אשר נקבע עמו,

הפרס. במידה ולא יימצאו הזוכים ו/או יוותרו הזוכים על זכייתם ו/או על קבלת הפרס 

, תעבור זכותם עורכת הפעילותו/או תפסל זכייתם מכל סיבה שהיא, בכפוף לשיקול 

 .קיבלו את התוצאה השנייה הטובה ביותר וכן הלאהאשר  משתתפיםלזכייה ל

לפי המועדים  בפעילותלזוכים  עורכת הפעילותמור, יסופק על ידי כאהפרסים  .4.3

 זוכים.בין הל עורכת הפעילותשיתואמו ישירות בין 

זה וחתמו על אישור  פעילותלזוכים בתנאי שעמדו בכל תנאיי תקנון  ויוענקהפרסים  .4.4

קבלת הפרס. לזוכה לא תהא כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין טיב הפרס, אי 

ו/או  עורכת הפעילותכנגד  יםו/או בפרס בפעילותו/או כל עניין אחר הקשור  קבלתו

 .הכל מי מטעמ

 .יםישולם על ידי הזוכ יםכל מס אשר יחול, ככל שיחול על הפרסתשלום  .4.5

הזוכה בפרס הינה אישית ואיננה ניתנת להעברה ו/או להמחאה ו/או למכירה, זכות  .4.6

זוכה בפרס איננה ניתנת למימוש במועד בחלקה ו/או בשלמותה לאחר. כמו כן, זכות ה

 אחר.
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תהיה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה, לשנות ו/או להחליף את עורכת הפעילות  .4.7

הפרסים בפרסים אחרים בשווי דומה ו/או לשנות את מועדי מימוש הפרסים. זכות זו 

 לא תעמוד לזוכה והוא לא יהא רשאי לדרוש החלפת הפרס או סכום כספי שווה לערך

 הפרס.

זה, מצהירים המשתתפים כי הם פעילות כאמור בתקנון  בהשתתפות בפעילות .4.8

ומי  עורכת הפעילותמסכימים שפרטיהם האישיים יהיו שמורים בקובץ הנתונים וכי 

 פעילות תקנון נשוא הפעילותמטעמה תהא רשאית לעשות בהם שימוש לצורך ניהול 

 .זה

 

 :הוראות כלליות .5

כדי לגרוע מתקנון כרטיס דלק דיסקאונט אשר עומד לעיון  אין בתקנון זהיודגש, כי  .5.1

 הציבור באתר חברת "דלק".

וכל מי מטעמם לא ישאו באחריות לכל נזק ו/או הפסד עורכת הפעילות, ההתאחדות  .5.2

ו/או אבדן ו/או הוצאה שיגרמו למי מהמשתתפים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין 

 ו/או כל דבר הכרוך בכך. הנקו במסגרת, תוצאותיה, הפרסים שיועה, ניהולבפעילות

תקנון פעילות זה ו/או שומרת לעצמה את הזכות לשנות את עורכת הפעילות  .5.3

על פי החוק ובכפוף לפרסום  ,, לפי שיקול דעתה הבלעדיוהמועדים הנקובים ב

 .הודעה בדבר השינוי באותה הדרך בה פורסמה ההודעה הראשונה

עמם לא יהיו אחראים על תקלות באתרי וכל מי מטת התאחדוהעורכת הפעילות,  .5.4

האינטרנט ו/או הקישורים המופעלים על ידם ו/או באתרי המשנה ו/או באתרים 

כאמור בתקנון זה, ולא יהיו אחראים על  הפעילותאחרים, ככל שיהיו מעורבים בקיום 

פעילות לא תקינה של ספקי אינטרנט כלשהם, ו/או של קובץ הנתונים ו/או תקלות 

 .לפעילותו/או  ם, מימושיםל שתהיינה בקשר לפרסאחרות ככ

מכל או מי מטעמם ו/ו/או את ההתאחדות  כת הפעילותורפוטר את ע משתתףכל   .5.5

עורכת התחייבות  , להוציא אתפעילותלתביעה בכל הקשור דרישה ו/או או ו/טענה 

 .הז תקנוןעל פי האמור ב הפעילותלערוך את  הפעילות

באמצעים לשיקול דעת לפרסם את שמות הזוכים  תהיינה רשאית עורכת הפעילות .5.6

 עורכת הפעילות.

 פעילות"תקופת ה)להלן:  הפעילותתקופת את  ךאריתבמקרה שעורכת הפעילות  .5.7

אלא אם וזאת הנוספת,  פעילותעל תקופת ה וחולי הוראות תקנון זה (,הנוספת"

 .זה במסגרת פרסום עדכון לתקנון עורכת הפעילותייקבע אחרת על ידי 

זה ו/או  פעילותהם האחראים הבלעדיים להתעדכן בתנאי תקנון תתפים המש .5.8

מהווה תנאי להסכמה לשינויים  בפעילות. השתתפות המשתתף ובשינויים שיערכו ב

 אלה.

 .בקשר לפעילות כלשהי אחריותמובהר כי דלק אינה נושאת ב .5.9

 במקרה של סתירה כלשהי בין תקנון זה לבין פרסומים אחרים ו/או שונים לגבי .5.10

 , באמצעי התקשורת ו/או בכל פרסום אחר, יגבר האמור בתקנון זה.פעילותה

מנוסח בלשון זכר לצורך הנוחיות בלבד, ובכל מקום שננקט לשון זכר תהיה התקנון  .5.11

 הכוונה אף לנקבה במשמע.

למען הסר ספק, תקנון הפעילות הינו לצרכי פעילות שיווקית גרידא, ולא ייחשב  .5.12

, וזאת עקב העובדה כי 1977-לחוק העונשין, התשל"ז 224כפעילות כהגדרתה בסעיף 

 הזכייה אינה תלויה בגורל.
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עובדי ההתאחדות, , עורכת הפעילות בפעילות אסורה על עובדיההשתתפות  .5.13

 . חותיהםובני משפ, עובדיהם שותפיהם

 בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות. –לעניין זה  –"בן משפחה" 

******************** 
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 נספח א'

 בצרפת  חווית מוזיקה 
  ידיאישור מהחבילה –2976אודיסיאה ספורט 

Coldplay in PARIS  

 

  VIPמגוון אפשרויות לשדרוגים נוספים: *מלונות *כרטיסי 

 החבילה כוללת:

 כמפורט:  ק"ג לכל נוסע   15ישירות לפריז )אורלי( כולל מזוודה עד טיסות  «

  מסי נמל וביטחון.  «

ע"ב לינה וארוחת בוקר בפריז     Ibis Alesia Montparnasse *3לילות במלון   4  «
 .לאדם בחדר זוגי

שתתקיים  Coldplayהופעה של  ( ל STN-עמידה  )ירוק כהה במפה   כרטיס  «
. )אין התחייבות 15/16.07.2017 בתאריךבפריז    Stade de Franceאצטדיון  ב

 לתאריך ההופעה(

 פה איסתא מיוזיק.התחייבת ישיבה בזוגות. עבור שלישיות נא לבדוק מול זא

מספר  1.1 תאריך

 טיסה

 נחיתה המראה יעד

14.07.2017 TO3123  18:00 13:45 פריז –ת"א 

18.07.2017 TO3124 17:20 11:40 ת"א -פריז 
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 אפשרויות שדרוג:
 יורו לכרטיס. 49שדרוג לכרטיס ישיבה בקטגוריה השנייה  )ירוק  במפה ( בתוספת  «

 יורו לכרטיס. 89שדרוג לכרטיס ישיבה בקטגוריה הראשונה )ורוד במפה ( בתוספת  «

 יורו לאדם. 79בתוספת    Des Metallos* 4שדרוג למלון  «

  Best Western Premier Marais Grands Boulevard*4שדרוג למלון  «
 יורו לאדם. 159 בתוספת

 

 

 

 או במייל:  037777250פרטים נוספים לגבי השדרוגים ניתן לקבל בטל': 

sport@issta.co.il 
 

  
 החבילה אינה כוללת:

 ביטוחים )נשמח להציע(. «
 הוצאות פרטיות. «
 העברות «
 יורו לאדם. 130–יחיד בחדר תוספת ל «
 תוספת עבור עליית מסי הדלק של חברות התעופה השונות. «

mailto:sport@issta.co.il
mailto:sport@issta.co.il
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 כל מה שאינו כלול בהצעה. «
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הדפים הבאים לפני  3במסמך זה פרטים חשובים אנא הקפד/י לקרוא את  -לקוח/ה יקר/ה

 חתימתך

1.1.1.1.1  

 כללי 1.1.1.1.2

ן "איסתא" )להל -הסכם זה נעשה בין חברת "איסתא" ו/או מחלקת המוזיקה ב

"איסתא"( לבין הלקוח המזמין )להלן "הלקוח"(, ומקבל תוקף מרגע שהלקוח ביצע 

רכישת כרטיס/ חבילה/ שירותים בחברת "איסתא" )להלן "ההזמנה"(, בכפוף לקבלת 

מסמך זה כשהוא חתום ע"י הלקוח, ומאושר על ידי מחלקת המוזיקה של  "איסתא" 

 לביצוע ההזמנה. 

 תשלום, דמי ביטול ושנויים

הנקוב על גבי הכרטיס  חיר הכרטיס הנמסר ללקוח ע"י "איסתא" גבוה מהמחירמ «
 לאירוע.

בעצם ביצוע ההזמנה מאשר ומסכים הלקוח להבדלים הקיימים בין מחירי  «
 הכרטיסים הנמסרים ללקוח ע"י "איסתא" לאלו הנקובים על גבי הכרטיסים.

ד ואינם כל השירותים המפורסמים ע"י "איסתא" הנם על בסיס הצעה בלב «
(. אישור סופי ע"י "איסתא" REQUESTמהווים אישור לזמינותם )הכל ע"ב 

 יהווה אישור סופי לביצוע ההזמנה.
סכום החיוב בגין ההזמנה, יהיה בהתאם למחיר המפורט שנמסר ע"י מחלקת  «

 הספורט של "איסתא" במועד ובזמן ביצוע ההזמנה )להלן "סכום החיוב"(.
מעלות השירותים אותם הזמין הלקוח  100%-לקוח בבעת ביצוע ההזמנה יחויב ה «

 באמצעות מגוון אפשרויות התשלום המוצעות ב"איסתא".
הזמנה תיחשב כמאושרת רק לאחר קבלת אישור על תשלום מלא עבור השירותים  «

ע"י "איסתא" מחד, וקבלת הלקוח את אישורה של איסתא על ההזמנה  םהניתני
 מאידך.

קוח, שמורה ל"איסתא" הזכות לשנות מחירים בכל כל עוד לא אושרה ההזמנה לל «
 זמן נתון.

במידה ובוצע שנוי במחיר כרטיס/חבילה/שירות ע"י "איסתא", מכל סיבה שהיא,  «
כך שהמחיר החדש המפורסם נמוך מן המחיר הישן שחויב בעת ההזמנה, לא 

 תינתן אפשרות לבטל את ההזמנה או לקבל החזר כספי על ההפרש.
קיבל את אישור "איסתא" על ההזמנה, ל"איסתא" שמורה  במידה והלקוח לא «

 הזכות לבטל את ההזמנה. 
 כל ההזמנות שבוצעו ע"י הלקוח, הן סופיות. «
 לא ניתן לבצע שינוי או ביטול לאחר אישור ההזמנה. «
 לאחר אישור ההזמנה לא יינתן ללקוח החזר כספי. «
ן, מכל סיבה לא יינתן החזר כספי על סירוב לקוח לקבלת השירותים שהזמי «

 שהיא.
במידה ולא יהיה באפשרות איסתא לספק את הכרטיסים להופעה, איסתא תיידע  «

 את הלקוחות ותזכה אותם במלוא הסכום בו רכשו את הכרטיסים.
במקרה של שינוי, דחייה, ביטול או  הפסקה של האירוע, המדיניות בהתאם  «

 לכללי המארגנים של האירוע ובאחריותם.

דלת ככל יכולתה לברר תת כרטיסים לאירועים רבים ומשאיסתא ספורט מוכר «
מאחר ומועד אירועים  את פרטי האירוע לאשורם ולהעבירם ללקוחות.

מסוימים משתנה לאחר העברת האינפורמציה ללקוחות, גם בהתראה קצרה 
על מועד האירוע, גם ובעיקר לאחר  אחריות הבירור ובסמוך למועד האירוע,

. על הלקוח לקחת בחשבון פרט חשוב זה, הלקוחמוטלת על  קבלת הכרטיס,
לעקוב אחר הפרסומים של מועדי האירוע ולפעול ככל יכולתו לוודא את מועד 

 לקוחאם האחראית  תהיה לא איסתא תחילת האירוע, גם בהיותו בחו"ל.
 עקב שנוי זה. אירוע החמיץ
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בכל מקרה חובת הלקוח ואחריותו המלאה להתעדכן בשינויים הצפויים,  «
אמצעות העיתונות הכתובה או האלקטרונית, טלוויזיה, רדיו או בבית המלון ב

 בו הוא שוהה.

 

1.1.1.1.3  

 צד שלישי 1.1.1.1.4

בכל האירועים, החבילות והשירותים ש"איסתא" מספקת ואשר בהם מעורבות  «
חברות תיירות אחרות/חברות תעופה/מלונות או בתי אירוח/חברות 

וזיקה, ספקי כרטיסים, הסעות/ספורטאים, ארגוני ספורט וקבוצות/חברות מ
/חברות תיאטרון/חברות שילוח )להלן "צד שלישי"(, "איסתא" םאמרגנים ואומני

 פועלת כסוכן מתווך בלבד.
"איסתא" אינה אחראית על שום פעולה או נזק או שינוי או ביטול הנגרמים ע"י צד  «

 שלישי.
י, בהסכמת הלקוח לרכוש כרטיסים/חבילות/שירותים המסופקים ע"י צד שליש «

דרך "איסתא", הוא מסכים להיות כפוף באופן אוטומטי לכל התנאים והמגבלות 
 המפורטים ע"י הצד השלישי.

בחבילות הכוללות טיסות, לא תהיה אחראית "איסתא" לאיחור או נזק שיגרם  «
ללקוח כתוצאה משינויים בלוח הטיסות או שינויים אחרים הנגרמים ע"י חברות 

 .התעופה או כל צד שלישי אחר
בחבילות הכוללות בתי מלון או דירות מושכרות רשאית חברת "איסתא" לשנות את  «

המלון או הדירות המושכרות המופיעות בחבילה גם לאחר ביצוע ההזמנה ע"י 
הלקוח, תוך החלפת המלון או הדירה המושכרת במלון או דירה מושכרת ברמה 

 דומה.
ן החבילה שרכש ו/או כנגד הלקוח מסכים כי בכל מקרה של תביעה נגד איסתא בגי «

צד שלישי, מוגבלת התביעה לשירותים ולסכומי החיוב כפי שפורטו ללקוח בעת 
ההזמנה. מוסכם בין הצדדים כי בכל מקרה יהיה הלקוח רשאי לתבוע רק את 
הנזקים הכספיים הישירים שנגרמו לו, עד גובה סכום החבילה שרכש, ולא יהיה 

 /או נזק לא ממנוי ו/או עגמת נפש מכל מין וסוג.זכאי לפיצוי בגין כל נזק עקיף ו
 בכל מקרה של נזק, שינוי או ביטול ע"י צד שלישי לא יוחזר החזר כספי ללקוח. «
הלקוח מסכים ומאשר כי גם במקרים בהם תחליט "איסתא" לבצע החזר כספי  «

ללקוח, לא יעלה גובה ההחזר הכספי על סכום החיוב שבוצע במעמד ההזמנה ואושר 
 י מחלקת הספורט של "איסתא".על יד

1.1.1.1.5  

 דרגת והכרטיסים ומיקומם 1.1.1.1.6

מפת האתר בו יערך האירוע,המחולקת לפי דרגות הכרטיסים )קטגוריות(  «
לאירועים, תוצג ללקוח בעת ביצוע ההזמנה, ותהווה את האסמכתא היחידה 
והמקובלת לגבי חלוקת הקטגוריות באתר. לפי האינפורמציה שתוצג יבחר הלקוח 

ה המבוקשת על ידו. כרטיסים ימכרו לפי קטגוריה בלבד ואין איסתא את הקטגורי
יכולה להתחייב על מקום ישיבה ספציפי )מספר שורה או מושב(. כל מפה או מידע 
אחר לגבי דרגות הכרטיסים באירוע המדובר לא תהיה קבילה. לעיתים תכלול 

 -שער"   התחייבות איסתא ללקוח רק הגדרת מיקום "לאורך מגרש" או "מאחורי
 כפי שהיא מוגדרת באופן רשמי ע"י הקבוצה המארחת.

איסתא וספקיה עושים מאמצים לספק ללקוחות את הכרטיסים בקטגוריות שהוזמנו  «
אולם לעיתים אין הנ"ל מתאפשר. איסתא שומרת לעצמה את הזכות לשדרג או 

ש להוריד בקטגוריה של הכרטיס. במקרה של הורדה בקטגוריה יזוכה הלקוח בהפר
 .בין הקטגוריות כפי שפורסם ביום רכישת החבילה

1.1.1.1.7  
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 חלוקת כרטיסים 1.1.1.1.8

 חלוקת הכרטיסים תתבצע עד למועד תחילת האירוע «
הכרטיסים יחולקו בישראל או במקום האירוע בהתאם לתאריך הספקת הכרטיסים  «

 על ידי הספקים.
 באחריות הלקוחות לדווח לחברת "איסתא" על שינויים במועד הטיסות או במלונות «

או בכל כתובת אחרת בה ישהו במהלך הנסיעה וזאת לא יאוחר משבוע לפני מועד 
לא תוכל איסתא  –במידה והלקוח לא יעדכן את "איסתא" על שינויים אלו  האירוע.

החזר כספי ללקוחות אשר לא יעמדו  ןלהתחייב על הספקת הכרטיסים. לא יינת
  בתנאים אלו.

לחברת "איסתא" ואינו בא כוח מטעם השליח המחלק את הכרטיסים אינו קשור  «
  חברת "איסתא".  )כל הסבר מצד השליח על האירוע על אחריותו בלבד(.

במידה וביום האירוע )ורק ביום האירוע( לא הגיעו עדיין כרטיסים לידי הלקוח, על  «
+ ובו פירוט הבעיה, או במייל 97237777251הלקוח לפנות למשרדנו בפקס מס': 

sport@issta.co.il. 
באחד במצב של כל תקלה ,לא תהיה חברתנו אחראית במידה ולא יצרו קשר  «

  .המפורטים בסעיף הקודם של מסמך זהרום יחל מאמצעי קשר

 

 כללי זהירות והמלצות

באירועי ספורט מומלץ להימנע מלבישת מדים או סמלים מזהים של אחת  «
 הקבוצות.

 ת זהותך הישראלית )למען ביטחונך האישי(.הצנע א «
זכור כי רכישת כרטיסים ברחוב מסוכנת ומהווה עבירה פלילית בחלק מהמדינות.  «

 ברבים מהמקרים הכרטיסים מזויפים או גנובים.
חלק מהכרטיסים רגישים לחום שמש רטיבות וכו'. מרגע קבלתך את הכרטיס שמור  «

 ס אינו ניתן לשחזור ושווה כסף רב.עליו במקום בטוח וסגור וזכור כי הכרטי
מרגע קבלת הכרטיס, מקבל עליו הלקוח אחריות מלאה על הכרטיס. אין אפשרות  «

להנפיק כרטיס חלופי במקרה של אובדן או גניבה. איסתא לא תהיה אחראית במקרה 
 של גניבה, אובדן, חבלה או כל סיבה אחרת אשר תגרום ללקוח להפסיד את האירוע.

 אירועים מוקדם ככל הניתן.רצוי להגיע ל «
 מומלץ להיעזר בפקיד הקבלה במלון לקבלת פרטים והדרכה על תחבורה וכיו"ב. «

 
 

 דרכי התקשרות לבירורים במשרד איסתא ספורט:

 03 7777250טלפון: 

 03 7777251:   פקס

 sport@issta.co.il:   מייל

1.1.1.1.9  

 חתימת הלקוח 1.1.1.1.10

 ימה על  מסמך זה אני מאשר כי קראתי הבנתי ואני מסכים לתוכנו.בחת «
 אני מבין/נה ומקבל/ת את כל הכתוב במסמך זה, ובאתי על החתום «
 הפניה בלשון זכר, ומיועדת לנשים וגברים כאחד. «

 

 
  תאריך _____ / _____ / _____              חתימת הלקוח 

mailto:sport@issta.co.il
mailto:sport@issta.co.il
mailto:sport@issta.co.il


 12 מתוך 12 עמוד

 

נה. לאחר חתימת הלקוח על מסמך זה, חתימה על מסמך זה אינה מהווה אישור להזמ

יחל תהליך אישור ההזמנה  על ידי נציג איסתא ספורט. אישור סופי יתקבל מנציג 

 איסתא ספורט.

 

 חפשו אותנו בפייסבוק:לפרטים נוספים 

Zappa Issta Music - זאפה איסתא מיוזיק 
 

 

ח לעמוד נשמ

 לשירותכם.

 בברכה,

צוות איסתא 

 מיוזיק

 

 

 

 

https://www.facebook.com/zappaisstamusic

