
 2022ת"א     SAMSUNGלמרתון כרטיס משולב  מיקס תקנון 

אינטרנט : אתר ה להלן  ( ( לפי העניין  toMixטו מיקס ו/או) בע"מ  21חברת מיקסקארד
https://www.to-mix.co.il  

 2022"א ת  SAMSUNG + כרטיס למרתון  אלפתזוגי במלונות  תפרסם מיקסים הכוללים אירוח

 מהות ההצעה

+    ENERGY BOXאו\ולזוג + ארוחת בוקר  שני לילות \ההצעה יהיו זכאים הרוכשים ללילהבמסגרת  
 ים לבחירה. צא לאחד המקת"  SAMSUNGכרטיס כניסה למרתון 

   האירוח במלונות. 1

לאונרדו סיטי טאואר, לאונרדו   :  בתל אביב  ההצעה מתייחסת לאירוח באחד מבתי המלון הבאים-
 , הרודס תל אביב 22בוטיק, ניקס ת"א, רוטשילד  

 24-26.02.2022  \24-25.02.2022   -תקופת אירוח -
לאדם או לזוג בחדר. צ’ק אאוט   24.2.22הזמנת לילה אחד מתייחסת ללילה לפני המרוץ בתאריך -

 12:00בשעה  25.2.22בתאריך 

  ERGY BOXENארוחה בבוקר המרוץ תוגש ב
. לאדם או 26.2.22צ’ק אאוט  24.2.22לילות מתייחסת לאירוח בסופ”ש המרתון . כניסה  2הזמנת -

 .זוג בחדר . ארוחת בוקר זוגית בשבת תוגש במלון
 אין כפל הנחות .-
אישור סופי יתקבל עד יום  -הזמנות על בסיס מקום פנוי ובהתאם למלאי החדרים שאושרו למבצע-

 עסקים . 
 שינוי בהתאם לנהלי פתאל.  \שינוי הזמנה יחויב בדמי ביטול\ביטול-

 

   כרטיס להשתתפות במרתון.2

  5ק”מ,  10תקף למקצים: מרתון מלא , חצי מרתון, -המיקס כולל כרטיס השתתפות ליחיד למרתון  -
 ק”מ . 

.קוד להרשמה למקצה המבוקש ישלח לאחר הרכישה - 

בחירת המקצה והרשמה מלאה באתר המרתון : -
https://www.tlvmarathon.co.il/regTLVMarathon.aspx 

 בחירת כרטיס השתתפות נוסף ניתן לבחור בעמוד הרכישה .  -

 תקופת ה הצעה 

"תקופת ההצעה") או )  להלן: 15.01.2022ותסתיים ביום  15.12.2021.ההצעה תקפה החל מיום  2
  גמר המלאי, המוקדם מביניהם.  עד

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

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

 בתי המלון והחוויות המשתתפים בהצעה, אופן ההזמנה והמימוש 

https://www.tlvmarathon.co.il/regTLVMarathon.aspx


 .ביצוע הזמנה ותשלום יבוצע בפועל באתר האינטרנט. אין בביצוע ההזמנה אישור של בית  4

 מרגע ביצוע ההזמנה יישלחו מייל אישור סופי המהווה יום עסקים אחד המלון לשריון החדר. לאחר

 אישור לחדר. 

 ההרשמההינו באחריות הלקוח למול בית העסק, ולפי הפירוט בדפי  הרשמה למרתון . 5

, לא יינתן זיכוי או  כרטיס הכניסה להשתתפות במרתוןאת  . במידה שלקוח לא מימשמרוץ ה באתר
 ביטול להזמנה. 

 

 סייגים והגבלות

 מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה לעיל יחולו הסייגים והמגבלות להלן: 

 .טו מיקס אינה אחראית לאיכות, לטיב ולטיפול במוצרים / ו או בשירותים הנמכרים במסגרת  6

 ההצעה ו/או להתאמתם לתיאור באתר האינטרנט, ואלו יהיו באחריותו הבלעדית של בית

 העסק הרלוונטי אשר מספק את המוצרים ו או / השירותים כאמור. 

 הגבלת אחריות 

 פיעות בפרסומים השונים וטיב ואיכות השירות הינם באחריותם .הלקוח מסכים כי התמונות המו 7

 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

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

במסגרת המרתון למשתתפי המרתון ו/או לרכוש  טו מיקס אינה אחראית לכל סוג נזק שייגרם. 8
לאופן ההעברה וההגעה לבית   השהייה בבית המלון. כמו כן, טו מיקס אינה אחראית סגרתאו במ/ו

 המלון ו/או לנזקים שיגרמו בקשר לכך. 

 

 הוראות כלליות 

 .תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין טו מיקס , מנהלת ההצעה, הלקוח והמבקר/ים עימו 9

 באתרים.

 .תקנון ההצעה כפוף לחוקי מדינת ישראל, לרבות חוקי המס, לשינויים בהוראות החוק וכן לכל  10

 ו/או חקיקת משנה אחרת התקפה מכוח חוק.  תקנה

 21.התקנון ימצא לעיונם של לקוחות ההצעה באתר האינטרנט, במשרדי החברה ברח' הברזל  11

 תל אביב. 

 .למידע נוסף בנוגע להצעה ניתן לפנות לשירות הלקוחות של טו מיקס.  12


