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תקנון מבצע "מגרדים וזוכים"
.1

הגדרות:

"מבצע ההגרלה" או "המבצע":
הגרלה נושאת פרסים בשם "מגרדים וזוכים" ,שתיערך בהתאם להוראות תקנון זה ובהתאם להוראות ההיתר הכללי
לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין התשל"ז.1977-

"עורכות המבצע":
אסם סחר שותפות מוגבלת מרח' רימון  ,2א.ת .חמ"ן ,שהם ורמי לוי שיווק השקמה ( )2006בע"מ מרחוב האומן ,15
ירושלים.
"המפקח על המבצע" או "המפקח":
עו"ד אלברטו פסח ,מרחוב הרימון  ,2איזור התעשייה חמ"ן ,שהם ועו"ד יעקב שפיגלמן מרחוב ז'בוטינסקי  7רמת גן.
"כרטיס גירוד":
כרטיס המזכה בפרס כמפורט להלן שיימסר למשתתף בעת קניית אחד ממוצרי המבצע ,הכול בתנאים המפורטים
בתקנון זה.
"המוצרים אשר משתתפים במבצע":

1

חטיפי "במבה"" ,ביסלי"" ,דובונים" ,פופקו" ו"-אפרופו" המשווקים תחת המותג "אסם" המפורטים בנספח א'.
"החנויות המשתתפות במבצע"
סניפי רשת חנויות "רמי לוי" כמפורט בנספח ב' לתקנון (ללא רכישה מקוונת "אונליין" באתר האינטרנט של רשת "רמי
לוי").
"משתתף":
בגיר מעל גיל  ,18שהוא תושב ישראל או בעל היתר כניסה ושהייה כדין בישראל ,ואשר עומד בתנאים המפורטים
בתקנון.
"אתר האינטרנט":
אתר האינטרנט של חברת אסם בכתובת אתר האינטרנט של חברת אסם בו יופיע תקנון המבצע.

.2

כללי:

תקנון זה נועד להסדיר את הכללים שעל פיהם ינוהל ויתנהל מבצע כרטיסי הגירוד "מגרדים וזוכים".
לתקנון זה מצורפים הנספחים הבאים:

נספח א' :פירוט החטיפים המשתתפים במבצע.
נספח ב' :פירוט החנויות המשתתפות במבצע.
נספח ג' :פירוט הפרסים.

.3

פרשנות

.3.1

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים כלשהם בדבר
המבצע ,בכל אמצעי שהוא ,תגברנה הוראות התקנון.

.3.2

כותרות הסעיפים הינן לנוחות ההתמצאות בלבד ולא תהא להן משמעות לעניין פרשנות התקנון.

.3.3

השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

.4

מועדי המבצע

.4.1

מבצע "מגרדים וזוכים" מתייחס למוצרים המשתתפים במבצע ,אשר יירכשו על ידי המשתתפים
בתקופה שבין ה 23-בדצמבר  2019ועד ליום  31בדצמבר  2019או עד גמר מלאי כרטיסי הגירוד,
המוקדם מבין השניים (להלן" :תקופת המבצע").

.4.2

מלאי כרטיסי הגירוד –  70,000כרטיסים.

.4.3

עורכות המבצע רשאיות לשנות את תקופת המבצע ,להאריכה ,לקצרה או לבטלה בכל אופן שהוא
ובהתאם לשיקול דעתן הבלעדי והמוחלט ,והכל בהתאם לעדכונים אשר יתפרסמו על ידי העורכות
או מי מטעמן באתר האינטרנט כהגדרתו בתקנון זה.

.5

תנאי ההשתתפות במבצע

.5.1

משתתף אשר במהלך תקופת המבצע רכש בדרך מסחרית קמעונאית רגילה ממגוון מוצרי המבצע
בסכום של  ₪ 30ומעלה (ברכישה בודדת) באחת מהחנויות המשתתפות במבצע (להלן" :רכישה
מזכה") יהא זכאי לקבל במעמד הרכישה כרטיס גירוד שימסר לו על ידי הקופה הראשית בחנות בה
ביצע את הרכישה.
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.5.2

על גבי כרטיס הגירוד יופיע ציפוי כסוף .על המשתתפים לגרד את הציפוי שעל גבי כרטיס הגירוד
ולחשוף את הכיתוב המסביר האם המשתתף זכה או לא זכה באחד מן הפרסים המפורטים בנספח
ג'.

.5.3

ככל ומסיבה התלויה בחנות המשתתפת לא ניתן יהיה לספק למשתתף הזכאי לכך כרטיס גירוד
במועד הרכישה ,ישאיר המשתתף את פרטיו בקופה הראשית לצורך יצירת קשר עמו והודעה מתי
ניתן יהיה להגיע לקבל את כרטיס הגירוד והכל בכפוף להצגת חשבונית הרכישה המזכה בכרטיס.
מובהר כי באחריות המשתתף להשאיר את פרטיו הנכונים והמדויקים בקופה הראשית.

.5.4

כרטיס גירוד מזכה בפרס יקרא להלן "כרטיס זוכה" .המשתתפים אשר בהתאם לכרטיס הגירוד זכו
בפרס מסוים ,יקראו להלן "המשתתפים הזוכים".

.5.5

מובהר ,כי האחריות לבקש את כרטיס הגירוד מן הקופה הראשית במעמד הרכישה המזכה חלה על
המשתתף בלבד ובכפוף להצגת החשבונית .ביצע לקוח רכישה מזכה ולא ביקש את כרטיס הגירוד
במעמד הרכישה האמורה ,יוכל המשתתף להגיע לקבל את כרטיס הגירוד במועד אחר ובלבד
שאותו מועד יחול במהלך תקופת המבצע בהתאם לתקנון זה ובכפוף להצגת חשבונית הרכישה.

.5.6

מובהר ,כי כל רכישה בודדת של אחד או יותר ממוצרי המבצע בסכום של  ₪ 30ומעלה תזכה בכרטיס
גירוד אחד בלבד.

.6

הפרסים

.6.1

במבצע יחולקו  20,228פרסים כמפורט בנספח ג' לתקנון זה.

.6.2

כל כרטיס זוכה מקנה זכאות לפרס אחד .לכל אחד מן הזוכים בפרס יוענק הפרס ,בכפוף לעמידתו
בתנאי הזכאות לפרס אשר מפורטים בתקנון זה.

.6.3

הפרסים אינם ניתנים להחלפה או להמרה בפרס אחר ,בכסף או בשווה ערך אחר.

.6.4

עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ,לגרוע ולשנות את פרסי המבצע ו/או להציע פרסים
חלופיים ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

.7

מימוש הפרסים

.7.1

מימוש חלק מן הפרסים יתבצע על ידי המשתתף במעמד הרכישה ישירות על ידי החנויות
המשתתפות במבצע בכפוף להצגת החשבונית וכרטיס הגירוד.

.7.2

על המשתתפים הזוכים בפרס לגשת לקבל את הפרס בקופה הראשית באותה חנות בה ביצעו את
הרכישה וקיבלו את כרטיס הגירוד .חלק מן הפרסים יימסרו לזוכים בקופה הראשית בחנות וחלק
יימסרו לזוכים באמצעות שובר ,שעל גביו יופיעו פרטים המסבירים היכן ניתן לקבל את הפרס
ובאילו מועדים.

.7.3

מובהר ,כי האחריות לקבלת ו/או למימוש הפרסים בהם זכו המשתתפים הזוכים במבצע ,מוטלת על
המשתתפים .עורכות המבצע אינן נושאות בכל אחריות בכל עניין הנוגע למימושם של כרטיסי
הגירוד.
ביחס לפרסים שיימסרו בחנויות המשתתפות במבצע ,מובהר כי הפרס יימסר בכפוף למלאי הפרסים
המצוי בחנות המשתתפת שבה בוצעה הרכישה המזכה .ככל שלא ימצא הפרס האמור בסעיף זה
במלאי החנות המשתתפת ,יופנה המשתתף לקבלת הפרס באחת מהחנויות האחרות המשתתפות
במבצע ,בכפוף לשיקול דעתן הבלעדי של עורכות המבצע.

.7.4

קבלת הפרס על ידי הזוכה תחשב כמילוי מלא ומוחלט של כל התחייבויות עורכות המבצע ו/או מי
מטעמן ,והן יהיו פטורות מכל אחריות בגין הפרס או בקשר אליו .יובהר ,כי מסירת שובר המקנה

3

זכות לקבלת הפרס אצל צד שלישי ,תיחשב כחלוקת הפרס מצד עורכות המבצע לזוכה ,לכל דבר
ועניין.
.8

פסילת משתתפים

.8.1

במקרה של כל זוכה וזוכה תיבחן זכאותו לפרס על פי הוראות כל דין ועל פי הוראות תקנון זה .מבלי
לגרוע מהוראות התקנון ו/או מכל דין ,עורכות המבצע תהיינה רשאיות לנקוט בפעולות להבטחת
תקינות המבצע ולמניעת זיופים ,לרבות מתן קודים לכרטיסי הגירוד ושיוכם לסוגי הפרסים.

.8.2

זוכה שנפסל על ידי המפקח ו/או שאינו עומד בהוראות תקנון זה ,יהיה פסול מלהשתתף במבצע
ההגרלה ו/או לזכות בפרס ,ולא תהא לו כל טענה או זכות לתביעה נגד עורכות המבצע ו/או המפקח
בשל פסילתו או אי השתתפותו בהגרלה.

.8.3

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,עורכות המבצע תהיינה רשאיות שלא למסור את הפרסים
למשתתפים ,במידה ויתעורר חשש למעשה מרמה ו/או דבר עבירה ו/או מעשה שאינו כדין ו/או שאינו
על פי תקנון זה ,מכל בחינה שהיא ועל פי שיקול דעתן הבלעדי.

.8.4

במקרה שמשתתף הציג במעמד הזכייה כרטיס גירוד פגום ו/או שאינו שלם ,או שהמודפס עלי
טושטש או שאינו ברור די צרכו ,יכריע המפקח בטענה על פי שיקול דעתו הבלעדי בהתאם לכל מקרה
לגופו ולמשתתפים ו/או לכל מי מטעמם לא תהא כל טענה בגין כך.

.9

אחריות

.9.1

עורכות המבצע ו/או מי מטעמן אינם נושאים בכל אחריות בכל הנוגע למימוש הפרסים ,לכך
שהפרסים יהיו לשביעות רצונם של הזוכים או ברמה לה הם מצפים ,או לכל עגמת נפש ו/או נזק
אחר הקשורים במימוש הזכייה בפרס ו/או טיב הפרסים .המשתתפים פוטרים את עורכות המבצע
ו/או מי מטעמן מכל חבות או אחריות ביחס לפרס.

.9.2

בלא לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה ,עורכות המבצע ו/או המפקח לא ישאו בכל אחריות כלפי
מי מהמשתתפים גם אם יארעו תקלות במבצע ,בביצוע ההגרלות ,במימוש הזכיות או בכל פרט אחר
הנוגע למבצע ולפרסים.

.10

המפקח

 .10.1המפקח אחראי על כל דבר ועניין הנוגע למבצע ההגרלה ותקנון זה ,לרבות פרשנותו ,יישום הוראותיו
וקביעת כל הוראה משלימה במקרה שאין עליה תשובה בתקנון זה .המפקח יכריע בכל מחלוקת שבין
משתתף או איזו מהחנויות המשתתפות במבצע ,לבין עורכות המבצע .החלטתו של המפקח בכל עניין
שבתחום אחריותו היא סופית ואינה ניתנת לערעור.
 .10.2המפקח רשאי לבטל זכייה של כל משתתף ,אם לדעתו קיים חשש סביר שמקור השתתפותו
בהגרלה או זכייתו בהגרלה הינם במעשה שאינו כדין או במעשה או מחדל העומדים בניגוד לתקנון
זה.
.11

שונות

 .11.1המשתתף מצהיר בזאת באופן בלתי חוזר ,כי אין לו ולא תהא לו בעתיד כל טענה ,תביעה או דרישה
כלפי עורכות המבצע ו/או כלפי מי מהבאים מטעמן ו/או מכוחן ו/או הקשור אליהן ,בכל הקשור
במישרין או בעקיפין במבצע (לרבות בקשר עם הליך איסוף הפרס או בקשר עם סוג הפרס ,צבעו,
מועד מימושו וכיוצ"ב).
 .11.2למשתתף הזוכה לא תעמוד כל טענה או תביעה כלפי עורכות המבצע או כלפי מי מטעמן בקשר עם
איכותו של פרס המבצע על כל רכיביו ,תקינותו או התאמתו לצרכי המשתתף הזוכה ,וכן בקשר עם
ההנאה שהופקה מהפרס.
 .11.3מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מובהר ,כי ההשתתפות במבצע הינה באחריותו הבלעדית של
המשתתף ,ועורכות המבצע (וכל מי מטעמן ו/או הקשור אליהן) ו/או החנויות המשתתפות אינן
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אחראיות כלפי המשתתף לכל נזק (לרבות נזק גוף ו/או רכוש) ו/או הפסד ו/או הוצאה אשר ייגרמו
למשתתף ו/או למי מטעמו בקשר ישיר ו/או עקיף עם המבצע ו/או עם מימוש אחד מן הפרסים.
 .11.4עורכות המבצע רשאיות להפסיק בכל עת ,ולאלתר ,מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתן המוחלט
והבלעדי ,את המבצע ו/או לשנות איזה תנאי מתנאיו (לרבות כל הוראה מהוראות תקנון זה ולרבות
החנויות המשתתפות במבצע ,לרבות גריעה ו/או הוספה של חנויות המשתתפות מבצע) ,בהודעה אשר
תפורסם באתר .שינוי כאמור יכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר ו/או אחר במועד שיפורסם באותה
הודעה  ,ומובהר כי הודעה כאמור לעיל תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתף מוותר על כל
טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי התקנון כאמור.
 .11.5עורכות המבצע רשאיו ת לגרוע או להוסיף מהחנויות המפורטות בנספח ב' לתקנון זה .כל שינוי
כאמור יפורסם באתר האינטרנט כהגדרתו בתקנון זה.
 .11.6משתתף אינו רשאי לשנות את תנאי המבצע ,להוסיף עליהם או לגרוע מהם.
 .11.7לא ישתתפו במבצע עובדי עורכות המבצע ו/או עובדי החנויות המשתתפות ו/או המפקח ו/או בני
משפחותיהם.
 .11.8בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של המבצע,
תגברנה הוראות תקנון זה.
 .11.9תקנון זה מנוסח ,משיקולי נוחות בלבד ,בלשון זכר .ההשתתפות בתחרות ,בהתאם להוראות תקנון
זה ,מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
 .11.10תקנון המבצע והנספחים המלאים נמצאים לעיון באתר האינטרנט של חברת אסם תקנון המבצע
והנספחים המלאים נמצאים לעיון באתר.
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נספח א'
רשימת המוצרים המשתתפים במבצע
חטיפי מותג אסם מסוג "במבה"" ,ביסלי"" ,דובונים" "אפרופו" ו" -פופקו".
נספח ב'
החנויות המשתתפות במבצע הינן כל סניפי רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה ( ,)2006בע"מ המפורטות להלן ,למעט
חנות "אונליין" לרכישות באינטרנט.
רשימת סניפי רמי לוי
רמי לוי זכרון יעקב
רמי לוי קניון עזריאלי חיפה
רמי לוי נשר
רמי לוי עפולה
רמי לוי קסטינה
רמי לוי יבנה
רמי לוי רחובות
רמי לוי בת ים
רמי לוי אילת
רמי לוי חולון
רמי לוי חדרה
רמי לוי נתניה
רמי לוי מרכז ביג פרדס חנה
רמי לוי קדימה
רמי לוי נתניה צפון
רמי לוי רעננה
רמי לוי רמת החייל
רמי לוי איילון
רמי לוי ראש העין
רמי לוי פתח תקווה
רמי לוי כפר סבא
רמי לוי חיפה
רמי לוי באר שבע ביג
רמי לוי אשדוד
רמי לוי באר שבע
רמי לוי בית הגדי נתיבות
רמי לוי אשקלון דרום
רמי לוי אשקלון צפון
רמי לוי סניף אדמירליטי
רמי לוי טבריה
רמי לוי עכו
רמי לוי נהרייה
רמי לוי כרמיאל
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רמי לוי קריית שמונה
רמי לוי לוד
רמי לוי ראשון לציון
רמי לוי מודיעין
רמי לוי ישפרו סנטר מודיעין
רמי לוי מבשרת ציון
רמי לוי בית שמש
רמי לוי רמות ירושלים
רמי לוי בזק מחסני מזון תלפיות
רמי לוי רב חן ירושלים
רמי לוי גבע בנימין
רמי לוי בית"ר עילית
רמי לוי גבעת שאול
רמי לוי משור אדומים
רמי לוי סופר האומן תלפיות
רמי לוי גוש עציון
רמי לוי גבעת שאול מהדרין החדש
רמי לוי אריאל
רמי לוי עטרות

נספח ג'
פירוט הפרסים בהם ניתן לזכות
 52זוכים יזכו בטאבלט Galaxy tab A
 156זוכים יזכו בשובר המקנה זוג כרטיסים לסרט בהתאם לתנאים המפורטים בשובר
 208זוכים יזכו שובר בשווי  ₪ 100לקבוצת DREAM CARD
 156זוכים יזכו בשובר לארוחת בוקר זוגית בהתאם לתנאים המפורטים בשובר
 6,552זוכים יזכו בבמבה  80גרם
 6,552זוכים יזכו בביסלי  70גרם
 6,552זוכים יזכו בבמבה נוגט  60גרם
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