
 1/6/2021משלימה  אורבניתבראון + חוויה   מיקסתקנון 
 

  הכוללים אירוח   מיקסיםתפרסם    to mixבאמצעות אתר    ( להלן טו מיקסמ ) "בע  21חברת מיקסקארד
 . חוויה אורבנית לבחירה +  lendBמארז  + ארוחת בוקר +  במלונות בראון לילה לזוג 

 
 ההצעה ות מה

חוויה  +    Blendמארז  הרוכשים ללילה לזוג + ארוחת בוקר +  יהיו זכאים    הצעההבמסגרת   .1
ת"א, לייט האוס    : בו בו הבאים   בתי המלוןבאחד מ  לאירוח  ההצעה מתייחסת.  אורבנית לבחירה 

ירושלים. יהודה  מחנה  ירושלים,  במושבה  וילה  רשת   ת"א,  תקנון  לפי  המלון  בבתי  האירוח 
 בראון. 

 Blend  – BEEFEATER PINK מארז .2
, ובהתאם לתקנון של הספקים המשתתפים  מיקס הלפי הפירוט בדף    –ה אורבנית לבחירהיחוו .3

 בשת"פ. 
 

 הצעה ה  תקופת 
או עד    "(ההצעהתקופת  )להלן: "  31/8/21ביום    ותסתיים  1/6/2021החל מיום    תקפה  ההצעה .2

הוא היום האחרון בו ניתן    ההצעה. היום האחרון של תקופת  גמר המלאי, המוקדם מביניהם
 מיקסים לפחות.  100 –מינימלי  מלאי מבתי המלון. ד להתארח באחיהיה  

  
ו/או לשנות    ההצעה יהיו רשאיות להאריך ו/או לסיים את תקופת  ההצעה  ו/או מנהלת   טו מיקס   .3

   הודעה מראש. בכפוף למתן כפי שימצאו לנכון,   ההצעה את תנאי 
 

 ההזמנה והמימוש , אופן  בהצעההמשתתפים   בתי המלון והחוויות 
באתר  הפירוט של ההצעה  יופיעו בדפי  בהצעה   ים המשתתפ בתי המלון ופירוט החוויות שמות  .4

 (  "אתר האינטרנט" )להלן:  / https://www.to-mix.co.ilטו מיקס 
בכל עת,    ההצעהיכולה להשתנות במהלך תקופת    בתי המלון והחוויות  המשלימות רשימת   .5

ויגרעו מרשימת האתרים, לפיכך,   ויתווספו לרשימת האתרים ואתרים אפשר  אתרים אפשר 
הרשימה העדכנית אשר תופיע במועד מסוים באתר האינטרנט היא הרשימה הנכונה והקובעת  

 . לאותו מועד
יבוצע בפועל באתר האינטרנט. אין בביצוע ההזמנה אישור של בית   .6 ותשלום  ביצוע הזמנה 

שעות מרגע ביצוע ההזמנה יישלחו מייל אישור סופי המהווה    24המלון לשריון החדר. לאחר  
 אישור לחדר.  

ההצעה  שריון החוויה המשלימה הינו באחריות הלקוח למול בית העסק, ולפי הפירוט בדפי   .7
תר האינטרנט. ובכפוף לשעות הפעילות הנהוגות בקרב הספק. במידה שלקוח לא מימש  בא

 את החוויה המשלימה, לא יינתן זיכוי או ביטול להזמנה. 
 ביצוע הזמנה:על הלקוחות להקפיד לפני   .8

ימי ושעות הפעילות של האתר של ספקי החוויות המשלימות  לבדוק באתר האינטרנט                 את 
 . ובמיוחד האם האתר אינו פתוח למבקרים ביום מסוים 

               
 
 

 סייגים והגבלות 
 

 מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה לעיל יחולו הסייגים והמגבלות להלן: 
  במסגרת  הנמכרים   בשירותים או  / ו   במוצרים   ולטיפול   לטיב ,  לאיכותאינה אחראית    מיקס   טו .9

לתיאור  ההצעה להתאמתם  האינטרנט  ו/או  באחריות  ואלו  ,באתר  בית    ו יהיו  של  הבלעדית 
 . כאמור  השירותיםאו /ו  המוצרים  את  מספק  אשר העסק הרלוונטי 

 
 הגבלת אחריות 

  
ואיכות השירות הינם באחריותם  הלקוח מסכים כי התמונות המופיעות בפרסומים השונים וטיב   .10

הבלעדית של האתרים, וכל תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעות לטיב ו/או לאיכות השירות  
ו/או לתמונות האמורות תופנה לאתר הרלוונטי, והאחריות בגין כל טענה ו/או נזק ו/או הפרה 

 . ההצעהמנהלת ו/או  טו מיקס ו/או עוולה מכל מין וסוג שהן לא תחול בשום אופן על



  
 הוראות כלליות 

  
בין .11 מחייב  הסכם  בגדר  הינו  זה  מיקס   תקנון  מנהלת  טו  עימו  ההצעה,  והמבקר/ים  הלקוח   ,

 באתרים. 
כפוף לחוקי מדינת ישראל, לרבות חוקי המס, לשינויים בהוראות החוק וכן לכל    ההצעה תקנון   .12

 חוק. תקנה ו/או חקיקת משנה אחרת התקפה מכוח 
  21הברזל  ברח'  החברה    באתר האינטרנט, במשרדי  ההצעה התקנון ימצא לעיונם של לקוחות   .13

  תל אביב. 
  ניתן לפנות לשירות הלקוחות של טו מיקס.להצעה וגע  למידע נוסף בנ .14

  
 


