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הגדרות
"תקופת המבצע"

המבצע יחל ביום  ,21.11.18ויסתיים ביום  ,15.12.2018או
בגמר מלאי השוברים ,המוקדם מביניהם .עורכת המבצע
רשאית לשנות את מועד תחילת המבצע ו/או את מועד סיומו,
לרבות לקצר או לקטוע את תקופת המבצע ,ללא הודעה מראש,
ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ,בהודעה שתפורסם באתר אסם
ובדף הפייסבוק של פורינה.

"המבצע":

מבצע לקידום מכירות המוצרים בשם "מבצע מהסרטים",
הנערך בהתאם להוראות תקנון זה.

"עורכת המבצע" " /פורינה":

פורינה  -מקבוצת אסם סחר ,שותפות מוגבלת ,רח' הרימון ,2
ת"ד  ,934שהם .60850

"המוצרים המשתתפים במבצע" /
"המוצרים":

מגוון מוצרי  Pro Planלכלב המשתתפים במבצע ,במשקל  7ק"ג
ומעלה ו/או שני מוצרים במשקל  3ק"ג ומעלה המפורטים
בנספח א' לתקנון זה.

"משתתף" " /משתתפי המבצע":

בגיר או קטין שקיבל הסכמת הורהו או אפוטרופוסו החוקי,
והכל בהתאם להוראות תקנון זה.

"בתי הקולנוע המשתתפים"

בתי הקולנוע מרשת גלובוס מקס בע"מ המפורטים בנספח ב'
לתקנון זה.

"גלובוס מקס בע"מ"

גלובוס מקס בע"מ ח.פ  ,51-262386-9נווה אילן.908500 ,

"אתר אסם"

www.osem.co.il/regulations
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דף הפייסבוק של פורינה"

www.facebook.com/PetsLoversIsrael
www.facebook.com/ProPlanIsrael

"אתר גלובוס מקס בע"מ"
.2

www.globusmax.co.il

נספחים
לתקנון זה מצורפים:

.3

2.1

נספח א' – רשימת המוצרים המשתתפים במבצע.

2.2

נספח ב' – רשימת בתי הקולנוע מרשת גלובוס מקס בע"מ המשתתפים במבצע.

כללי
3.1

תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע והינו חוזה לכל דבר ועניין .התקנון ממצה את
זכויות וחובות הצדדים ,ועצם ההשתתפות במבצע מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.

.4

3.2

הוראות תקנון זה תגברנה על כל מודעה או פרסום אחר.

3.3

הוראות תקנון זה מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,והן מתייחסות גם לנקבה.

3.4

אין בתנאי המבצע שלהלן כדי לגרוע ו/או לשנות מכל הגנה ו/או זכות המוקנית לפורינה על פי
ההסכמים בינה לבין מי מהמשתתפים.

השתתפות במבצע
4.1

כל משתתף אשר ירכוש במהלך תקופת המבצע מוצר ממגוון מוצרי  Pro Planלכלב המשתתפים
במבצע ,במשקל  7ק"ג ומעלה ו/או שני מוצרים במשקל  3ק"ג ומעלה ,כמפורט בנספח א' לתקנון
זה ,יהיה זכאי לקבלת שובר ,המזכה את המשתתף בזוג כרטיסים לסרט לבחירתו ,כולל פופקורן
ושתיה (להלן" :השובר") באחד מבתי הקולנוע מרשת גלובוס מקס בע"מ המשתתפים במבצע
כמפורט בנספח ב' לתקנון זה ,בהתאם ללוח ההקרנות של הרשת כפי שיהיה מעת לעת (להלן:
"ההטבה").

4.2

בכדי שיהא זכאי להטבה ,על המשתתף לצלם ולשלוח בהודעה פרטית לדף הפייסבוק של פורינה
את הקבלה אשר הונפקה עבור רכישת המוצר המשתתף .קבלה קבילה הינה קבלה תקפה עם
מספר קבלה תקף ,המעידה על הרכישה עם פירוט המוצרים המשתתפים במבצע שנרכשו על ידי
המשתתף במסגרת הרכישה כאמור (להלן" :הקבלה") .מבלי לפגוע ביתר תנאי תקנון זה ,משתתף
שלא יציג את החשבונית כשהיא במצב תקין להנחת דעת עורכת המבצע ,לא יהיה זכאי לפרס
כלשהו ,והוא מוותר על כל טענה כנגד אסם ו/או עורכת המבצע בשל כך.

4.3

לאחר קבלה ואימות הקבלה שנשלחה על ידי המשתתף ,תשלח פורינה למשתתף הודעה פרטית
חוזרת בפייסבוק בנוסח הבא" :השתתפות המשתתף מהווה אישור לקבלת הודעות ,לרבות
שיווקיות ,מעורכת המבצע ו/או מי מטעמה ,באמצעות אמצעי התקשורת השונים (דואר
אלקטרוני ,טלפון נייד וכיו"ב) .למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או תביעה נגד עורכת המבצע ו/ואו
מי מטעמה בכל עניין הנובע ו/או הקשור לחוק התקשורת (בזק ושירותים) (תיקון מס' ,)40
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התשס"ח ."2008-על מנת שיוכל להשתתף במבצע ,יידרש המשתתף לשלוח חזרה הודעת אישור
על פיה הוא מסכים לתנאי זה.
4.4

לאחר קבלת הודעת האישור מאת המשתתף כאמור לעיל ,תשלח פורינה למשתתף בהודעה פרטית
חוזרת בפייסבוק ,שובר ממוספר שבאמצעותו יוכל המשתתף לממש את ההטבה בקופות בתי
הקולנוע ו/או באמצעות אתר האינטרנט של גלובוס מקס בע"מ.

4.5

השתתפותו של משתתף במבצע תהא מוגבלת בהתאם למפורט לעיל (להלן" :הגבלות להשתתפות
במבצע"):
4.5.1

ההטבה מוגבלת להטבה אחת בלבד לקבלה.

4.5.2

כל משתתף זכאי להטבה אחת בלבד ולא יהיה זכאי להטבה נוספת עבור מוצרים
משתתפים נוספים אשר רכש.

4.5.3

למען הסר ספק ,יובהר כי בשום מקרה לא יהיה כפל מבצעים.

4.6

היה ועמד המשתתף בהגבלות להשתתפות במבצע כפי שפורטו לעיל ,יהא המשתתף זכאי להטבה.

4.7

יובהר כי מלאי השוברים מוגבל ל 400-שוברים וכי תוקף המבצע הינו עד לתאריך  30.11.2018או
עד גמר מלאי השוברים ,המוקדם מביניהם.

4.8

פורינה שומרת לעצמה את הזכות למנוע ו/או להפסיק השתתפות של משתתף כלשהו  /קבוצת
משתתפים כלשהי במבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתידרש לנמק את החלטתה .כמו
כן ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות תקנון זה ,יהיו פורינה
ו/או גלובוס מקס בע"מ רשאיות לבטל את השתתפותו במבצע ו/או את מימוש ההטבה על ידו.
המשתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד פורינה ו/או גלובוס מקס בע"מ
בקשר עם האמור לעיל.

4.9

המשתתף מצהיר כי ידוע לו כי לאחר מימוש השובר ,לא ניתן יהיה לעשות בו שימוש נוסף לצורך
המבצע.

4.10

מימוש השובר בבתי הקולנוע המשתתפים הינו על בסיס כל הקודם זוכה והינו בכפוף לתנאי
גלובוס מקס בע"מ ,כמפורט להלן:
 4.10.1השובר יזכה את המשתתף בזוג כרטיסים ,כולל  2פופקורן קטן ו 2-כוסות שתיה קטנה.
 4.10.2השובר תקף לכל ימות השבוע ,חופשים וחגים ,ובכפוף ללוח ההקרנות של גלובוס מקס
בע"מ כפי שיהיה מעת לעת.
 4.10.3תוקף מימוש השובר הינו עד לתאריך  30.11.2019ולא תינתן הארכת תוקף לשובר במקרה
של אי מימושו עד תום תקופה זו.
 4.10.4השובר ניתן למימוש לסרט רגיל בלבד ואיננו תקף להקרנות מיוחדות ,Bussiness Class
 .VIP ,Dolby Atmos ,Gold Classבהקרנות תלת מימד תידרש תוספת תשלום בהתאם
לתקנון גלובוס מקס בע"מ.
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 4.10.5במימוש השובר דרך אתר האינטרנט של גלובוס מקס בע"מ יידרש מאת המשתתף
תשלום נוסף בגין דמי כרטוס מקוונים.
.5

אחריות
5.1

עורכת המבצע ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות כלפי משתתפי המבצע בקשר עם המבצע
ו/או ההטבה ו/או אי מימושה ו/או הסרט ,ולא יהיו חייבים למשתתף כל פיצוי היה וההטבה ו/או
הסרט אינם לשביעות רצון המשתתף מכל סיבה שהיא ו/או במקרה בו עלה בידי המשתתף לממש
את ההטבה מכל סיבה שהיא .לפורינה אין כל אחריות ביחס לשוויה של ההטבה  -ככל שצוין
באיזה פרסום של המבצע.

.6

.7

5.2

כל פנייה ו/או טענה בקשר להטבה ו/או חוסר שביעות רצון ו/או עוגמת נפש בקשר עם ההטבה
תופנה במישרין לגלובוס מקס בע"מ ופורינה לא תהא צד לפניה ו/או לטיפול בה.

5.3

ההשתתפות במבצע מהווה ,לכל דבר ועניין ,ויתור סופי ובלתי חוזר על כל טענה ,דרישה ו/או
תביעה נגד פורינה ו/או גלובוס מקס בע"מ ו/או חברת בת ו/או חברה קשורה שלה בקשר לאי
התאמה ו/או חוסר שביעות רצון ו/או עוגמת נפש ו/או מחסור במלאי בקשר עם ההטבה.

הדין וסמכות השיפוט
6.1

הדין החל על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד ,ולא יחול כל דין אחר.

6.2

סמכות השיפוט בכל העניינים הנוגעים לתקנון זה ו/או הנובעים הימנו מוקנית לבתי המשפט
המוסמכים של תל-אביב יפו.

מדיניות פרטיות
7.1

עורכת המבצע עשויה לקבל או לאסוף מידע אודות המשתתפים ולאחסנו במאגרי מידע שלה.
מובהר בהקשרים אלה ,כי (א) לא מוטלת על המשתתפים כל חובה שבדין למסור או לחשוף את
פרטיהם (אך מובהר ,כי מסירת  /חשיפת פרטים כאמור מתחייבת לשם השתתפות במבצע); וכן
כי (ב) ידוע למשתתף ומוסכם עליו ,כי עורכת המבצע עשויה לעשות שימוש בפרטים שיתקבלו
ו/או שיאספו על ידה לצרכיה העסקיים ,לאגור אותם במאגרי מידע (כהגדרת המונח בחוק הגנת
הפרטיות ,התשמ"א ) 1981-וכן להעבירם לתאגידים קשורים לה (לרבות חברות אם וחברות
אחיות) ולשותפים עסקיים ,הכול בכפוף להוראות הדין וכן כי (ג) עורכת המבצע תהא רשאית
להעביר פרטים שנתקבלו אצלה ו/או נאספו על ידה אל מחוץ לגבולות המדינה.

7.2

עורכת המבצע מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע .בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים
את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לנתונים שיאספו על ידה ,אין בהם כדי לשלול באופן מוחלט
חדירה כאמור .לכן ,עורכת המבצע אינה מתחייבת ,כי השתתפות במבצע תהיה חסינה באופן
מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע שייאסף בהקשרים אלה.

.8

שונות
8.1

עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאיו מפעם
לפעם ו/או להפסיק את המבצע בכל עת ו/או לקצר את תקופת המבצע ,הכל באופן מיידי ולפי
שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין .עורכת המבצע תעדכן את משתתפי המבצע בדבר
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שינוי התקנון ,ולעניין זה פרסום התקנון המעודכן באתר אסם ובדף הפייסבוק של פורינה ,אם
וככל שיפורסם ,ייחשב עדכון כאמור.
8.2

המשתתף מצהיר ומאשר ,כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם באירוע שאינו
בשליטתה של עורכת המבצע ו/או מי מטעמה לא ייחשבו הפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכו
אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

8.3

משתתף אשר יבטל רכישות ו/או יחזיר לאסם מוצרים שנרכשו במהלך תקופת המבצע ו/או לא
ישלם בגין רכישות כאמור ,השתתפותו במבצע תופסק והוא לא יהיה זכאי להטבה על פי מבצע
זה.

8.4

המבצע ו/או תקנון זה אינו מהווה הצעה מאת פורינה לציבור בכלל או למשתתף כלשהו ,והם
אינם אלא הזמנה מטעם פורינה לכל משתתף להציע לה את השתתפותו במבצע ,וזאת ,באופן
ובתנאים המפורטים בתקנון זה ,בשלמותם ובהם בלבד.

8.5

פורינה ו/או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות בכל הנוגע למימוש ההטבה על פי המבצע או
לאי-מימושה ,לכך שהסרט יהיה לשביעות רצונם או ברמה לה הם מצפים ,ו/או לכל עגמת נפש
או נזק אחר הקשור במימוש ההטבה .המשתתפים פוטרים את פורינה ו/או מי מטעמה מכל חבות
או אחריות ביחס להטבה.

8.6

כל משתתף ,בעצם השתתפותו במבצע ,מצהיר ומאשר כי עמד בכל התנאים המפורטים בתקנון.

8.7

תקנון זה מנוסח משיקולי נוחות בלבד ,בלשון זכר ,אך ההשתתפות במבצע מיועדת לגברים
ולנשים כאחד.

8.8

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של המבצע,
תגברנה הוראות תקנון זה.

8.9

ניתן לעיין בתקנון המבצע באתר אסם ובדף הפייסבוק של פורינה.

**
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נספח א'  -המוצרים המשתתפים במבצע
ברכישת מוצר ממגוון מוצרי  Pro Planלכלב ,במשקל  7ק"ג ומעלה ו/או בקניית שני מוצרים במשקל  3ק"ג
ומעלה ,כמפורט להלן:
שם המוצר

ברקוד
7613035114869

פרו פלאן גור מדיום  3 * 4ק"ג
פרו פלאן סניור גזע קטן 3 * 4 +9ק"ג

7613035114890

פרו פלאן בוגר גזע קטן סנסטיב לעור רגיש  3 * 4ק"ג

7613035114920

פרו פלאן בוגר גזע קטן  3 * 4ק"ג

7613035114807

פרו פלאן בוגר מדיום  3 * 4ק"ג

7613035114340

פרו פלאן כלב גור גזע קטן  3*4ק"ג

7613035123458

פרו פלאן בוגר גזע קטן  7ק"ג

7613035120365

פרו פלאן גור גזע גדול אתלטי  12ק"ג

7613035120402

פרו פלאן גור מדיום  12ק"ג

7613035120389

פרו פלאן גור מדיום סנסטיב לעור רגיש  12ק"ג

7613035122819

פרו פלאן בוגר לייט  -סטרלייז  14ק"ג

7613035120440

פרו פלאן בוגר גזע גדול אתלטי  14ק"ג

7613035120488

פרו פלאן בוגר מדיום  14ק"ג

7613035120464

פרו פלאן בוגר מדיום סנסטיב לעור רגיש  14ק"ג

7613035122833

פרו פלאן בוגר פרפורמנס  14ק"ג

7613035122796

פרו פלאן סניור  +7מדיום  /לארג'  14ק"ג

7613035415591

פרו פלאן בוגר גזע גדול כבש 14ק"ג

7613035153509

 HAפרו פלאן רפואי לכלב  3ק"ג

7613035163126

 ENפרו פלאן רפואי לכלב  5ק"ג

7613035152908

 HAפרו פלאן רפואי לכלב  11ק"ג

7613035152861

 ENפרו פלאן רפואי לכלב 12ק"ג

7613035154667

 DRMפרו פלאן רפואי לכלב  12ק"ג

7613035154476

 OMפרו פלאן רפואי לכלב  12ק"ג

7613035155541

 JMפרו פלאן רפואי לכלב  12ק"ג

7613035125049

-7-

נספח ב' – רשימת בתי הקולנוע מרשת גלובוס מקס בע"מ המשתתפים במבצע
כתובת

שם בית הקולנוע
גלובוס מקס קריון

דרך עכו  ,192קריית ביאליק

גלובוס מקס חיפה

דרך שמחה גולן  ,54חיפה

גלובוס מקס נהריה

קניון נהריה ,האירית  ,2נהריה

גלובוס מקס נתניה

מרכז יכין ,נתניה

גלובוס מקס כפר סבא אושילנד

עתיר ידע  ,3כפר סבא

גלובוס מקס אשדוד

קניון סי מול ,הגדוד העברי  ,6אשדוד

גלובוס מקס באר שבע

יצחק נפחא  ,25באר שבע

גלובוס מקס אשקלון

דרך הים במרינה ,הנמל  ,11אשקלון

גלובוס מקס כרמיאל

קניון חוצות מעלה כמון  ,5כרמיאל

גלובוס מקס מודיעין

ישפרו סנטר ,שדרות המלכה  ,121מודיעין מכבים רעות

גלובוס מקס פתח תקווה

קניון עופר הגדול ,זאב ז'בוטינסקי  ,72פתח תקווה

גלובוס מקס רחובות

עופר גרנד קניון ,ביל"ו  ,2רחובות

