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תקנון מבצע הגרלות "קיץ של מתנות"
.1

הגדרות:

"מבצע ההגרלה" או "המבצע":
הגרלה נושאת פרס בשם "קיץ של מתנות" שתיערך בהתאם להוראות תקנון זה.
"עורכת המבצע":
אסם השקעות בע"מ מרח' רימון  ,2א.ת .חמ"ן
כל בו חצי חינם בע"מ מרח' המרכבה  31חולון
"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
"טאבלט המבצע":
מכשיר טאבלט עם מסך נגיעה אשר יוצב בסניפי החנויות המשתתפות ובאמצעותו יוכלו המשתתפים
להשתתף בהגרלה על ידי הזנת פרטיהם האישיים ,פרטי החשבונית ו/או פרטי שובר הזכייה כהגדרתם
בתקנון זה ופרטים נוספים אשר ייתכן וידרשו שם.
"אתר האינטרנט ":
אתר האינטרנט של עורכת המבצע שכתובתו  https://www.osem.co.il/בו יעודכן תקנון המבצע.

"המותגים המשתתפים במבצע":
אסם ,נסטלה (למעט גלידות נסטלה ,שלגונים ושוקולדים) ,פיטנס ,נסקפה ,ויטמינצ'יק ,עסיס ,עוף טוב,
צבר ,בארכה ,טבעול
"החנויות המשתתפות במבצע"
רשת חנויות "חצי חינם" כמפורט ברשימה המופיעה בנספח ג' לתקנון
"שובר ההשתתפות"
שובר שיונפק באמצעות הקופה בסמוך לקבלת החשבונית בגין רכישת המותגים המשתתפים במבצע בסך
 ₪ 49.90אשר עמו יוכל המשתתף להשתתף במבצע
"משתתף":
בגיר (מעל גיל  ,)18שהוא תושב ישראל או בעל היתר כניסה ושהייה כדין בישראל ,ואשר עומד בתנאים
המפורטים בתקנון זה.
"פרס המבצע"
אחד מהפרסים המפורטים בסעיף  6להלן
.2

רשימת הנספחים המצורפים לתקנון

נספח א' :רשימת המותגים המשתתפים במבצע.
נספח ב' :תיאור פרס המבצע.
נספח ג' :רשימת החנויות המשתתפות במבצע.

.3

תקופת המבצע
 .3.1תקופת המבצע הינה החל מיום  15.7.2019ועד ליום ( 9.8.2019להלן" :תקופת המבצע").
מובהר כי עורכת המבצע רשאית להאריך ,לקצר ,לשנות או לבטל את תקופת המבצע,
הכול על-פי שיקול דעתה ,בכפוף להוראות הדין.
 .3.2מובהר כי למרות האמור בסעיף זה לעיל ,ההשתתפות בהגרלה בהתאם להוראות תקנון
זה ,לרבות רכישה מהמותגים המשתתפים במבצע ולרבות הזנת פרטי החשבונית ו/או
פרטי שובר ההשתתפות ופרטי המשתתף בטאבלט המבצע ,תיעשה בימים א-ו בלבד.

.4

אופן ההשתתפות במבצע
 .4.1ההשתתפות במבצע כרוכה ברכישת אחד או יותר מן המותגים המשתתפים במבצע,
בחנויות רשת חצי חינם ,כמפורט בתקנון זה במהלך תקופת המבצע בסך  ₪ 49.90ומעלה
(בקנייה בודדת בחשבונית אחת) .מובהר ,כי לצורך ההשתתפות במבצע ,המשתתפים יהיו
רשאים לרכוש מן המותגים המשתתפים במבצע (כהגדרתם לעיל) ,בין אם ממותג אחד
ובין אם משילוב של מותגים ,ובלבד שירכשו מן המותגים המשתתפים בסכום מינימלי של
.₪ 49.90

 .4.2רוכשי המותגים המשתתפים במבצע המבקשים להשתתף במבצע  -ועומדים בתנאים
הקבועים בתקנון זה  -מוזמנים להשתתף במבצע על ידי הזנת פרטי חשבונית הרכישה
ופרטי שובר ההשתתפות אשר קיבלו בעת ביצוע רכישת המותגים ,בטאבלט המבצע אשר
יוצב בחנות המשתתפת בה ביצעו את הרכישה .רוכשי המותגים המשתתפים יתבקשו
בהתאם להנחיות שיובאו בפניהם שם להכניס ,את פרטי החשבונית ו/או פרטי שובר
הזכיה ,פרטי הרכישה ,פרטי שובר ההשתתפות ופרטיהם האישיים.
 .4.3לאחר הזנת הפרטים על ידי המשתתף כמתואר לעיל ,יסובב המשתתף את הגלגל המופיע
על מסך הטאבלט ובסיום סיבובו של הגלגל יגלה האם עלה בגורל וזכה בפרס במסגרת
מבצע ההגרלות.
 .4.4משתתף אשר עלה בגורל ,יקבל הודעה על זכייתו באופן מידי לאחר סיבוב הגלגל על גבי
טאבלט המבצע.
 .4.5על המשתתפים במבצע מוטלת האחריות לוודא  -טרם הרכישה  -כי המוצרים שהם
מבקשים לרכוש הם אמנם מן המותגים המקנים זכאות להשתתפות במבצע.
 .4.6במהלך תקופת המבצע ,יזכו בפרס  441זוכים אשר ישתתפו במבצע ויועלו בגורל באקראי
ובאופן ממוחשב .זכיית המשתתף בפרס המבצע כפופה לכך שהמשתתף עומד בכל התנאים
הקבועים בתקנון זה.
 .4.7מובהר ,כי על המשתתפים לשמור את חשבונית הרכישה המקורית שבאמצעותה הם רכשו
את המותגים המשתתפים והשתתפו במבצע וכן את שובר ההשתתפות ולהציגם במידה
ויעלו בגורל ,כתנאי לקבלת הפרס.
 .4.8מובהר כי כל חשבונית ו/או אישור זכיה יכולים להשתתף רק פעם אחת וזאת אף אם
החשבונית מציגה רכישה של יותר מאחד מן המותגים המשתתפים במבצע.
.5

אופן ביצוע ההגרלה:
 .5.1הגרלות המשתתפים הזוכים תתקיימנה בתאריכים ,17.7.2019 ,16.7.2019,15.7.2019
,26.7.2019 ,25.7.2019 ,24.7.2019 , 23.7.2019 22.7.2019,21.7.19 ,19.7.2019 ,18.7.2019
,2.8.2019 ,1.8.2019,31.7.2019 ,30.7.2019,29.7.2019 ,28.7.2019
.9.8.2019 ,8.8.2019 ,7.8.2019 ,6.8.2019,5.8.2019,4.8.2019
 .5.2סיכוי הזכיה בהגרלה יהיו בהתאם לכמות המשתתפים במבצע.
 .5.3כל פרטי המשתתפים שהוזנו למערכות הרישום בטאבלט המבצע במהלך תקופת המבצע
ייאגרו במערכת הממוחשבת באמצעותה נערך המבצע כאשר במועד ההגרלה כמפורט
לעיל ,יוגרל מביניהם ,באופן אקראי וממוחשב הזוכה ,וזאת בכפוף לעמידת המשתתף
הזוכה בתנאי התקנון ובהוראות כל דין.
 .5.4לאחר ביצוע ההגרלה ,תפעל עורכת המבצע או מי מטעמה לאתר את הזוכה ,באופן
המפורט להלן ,והכול בכפוף להוראות תקנון זה.
 .5.5תהליך ההגרלה דלעיל יערך בפיקוח המפקח על ההגרלה ,או על ידי מי שמונה מטעם
המפקח על ההגרלה לכך.

.6

הפרס:
 .6.1מובהר בזאת כי במסגרת ההגרלה יועלו בגורל  2,079משתתפים זוכים אשר כל אחד מהם
יזכה באחד מן הפרסים המפורטים להלן:
 7זוכים יזכו בשובר זוגי לסרט  VIPברשת סינימה סיטי
 182זוכים יזכו כל אחד בגיפט קארד בסך  ₪ 100לDREAM CARD -
 175זוכים יזכו כל אחד בשובר לארוחת בוקר זוגית
 70זוכים יזכו כל אחד בתווי קנייה בשווי  ₪ 300לרשת חצי חינם
 7זוכים יזכו כל אחד בתווי קנייה בשווי  ₪ 500לרשת חצי חינם
 3920זוכים יזכו בבמבה  80גרם
 3360זוכים יזכו בבייגלה אסם שמיניות קטנות  400גרם
 3920זוכים יזכו בביסלי אסם  70גרם
כאמור לעיל כל אחד מהפרסים הנ"ל ,המפורטים גם בנספח ב' לתקנון ,יוענק בקופה
הראשית ע"י עובד חצי חינם שהוסמך למסור את הפרס.
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קבלת פרס המבצע:
 .7.1כאמור לעיל ,משתתף אשר זכה ,יקבל הודעה על זכייתו במעמד הזכיה על גבי טאבלט
המבצע .כמו כן ,יקבל המשתתף הזוכה הודעת  SMSלמספר הטלפון שהוזן על ידו
בטאבלט המבצע (להלן" :הודעת הזכייה").
 .7.2משתתף שקיבל הודעת זכייה כאמור ,יתבקש לגשת לקופה הראשית בחנות בה ביצע את
הרכישה של מותגי המבצע במסגרתה השתתף במבצע ולקבל שם את השובר לקבלת הפרס
בו זכה באמצעותו יוכל לפנות לספק הפרס לצורך מימושו (להלן" :שובר הפרס").
 .7.3באמצעות שובר הזכייה יוכל הזוכה ,בהתאם להנחיות שיקבל מעורכת המבצע ,לממש את
קבלת הפרס אל מול ספק הפרס ו/או אל מול החנויות בהן קיבל הזוכה תווי קניה ו/או
שובר לרכישה ,הכל כמפורט בסעיף  6לעיל.
 .7.4למען הסר ספק מתן שובר הפרס יחשב כמתן הפרס למשתתף בין אם המשתתף מימש את
השובר ובין שלו.
 .7.5עורכת המבצע תפרסם את שמו של המשתתף הזוכה ותודיע לו על זכייתו בכל דרך שהיא,
לרבות במעמד הזכיה בחנות בה השתתף הזוכה ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ולפי כל
דין.
 .7.6מובהר כי תיאום מועד אספקת הפרס או איסופו הינם באחריותו הזוכה ולזוכה לא יהיו
טענות כלפי עורכת המבצע בעניין זה.
 .7.7במידה שלא ייווצר קשר עם הזוכה ו/או הזוכה לא יגש לקבל את שובר הפרס במעמד
הזכיה כנדרש מסיבה כל שהיא ,ו/או לא יגיע לקבלת את שובר הפרס במועד שיתואם עמו
בתוך  30ימים מיום פרסום תוצאות ההגרלה האחרונה במבצע ,או מיום משלוח ההודעה

לזוכה בדואר רשום בדבר זכייתו (לפי המאוחר) ,ו/או יתברר כי הזוכה אינו עומד בכל
דרישות תקנון זה ,תהא עורכת המבצע רשאית לחלק הפרס למשתתף אחר או לבטלו או
לתורמו או לערוך הגרלה חדשה או הגרלת המשך ביחס לאותו פרס שלא נדרש וכן כל
פעולה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי .מובהר ,כי משתתף זוכה שלא נטל את הפרס
במועד או לא אפשר קבלתו במענו (קרי 30 ,יום מיום פרסום התוצאות או מיום קבלת
הודעת הזכייה ,המאוחר מביניהם) לא יהא זכאי לכל פיצוי או תמורה תחתיו.
 .7.8מובהר ,כי כל טעות ,אי בהירות או אי-דיוק בנתונים שיזין המשתתף בטאבלט המבצע או
בפרטים שיימסרו לעורכת המבצע על-ידי המשתתף בכל דרך אחרת ו/או חשבונית או
שובר השתתפות כפולים ,לא תקינים ,שאינם ברורים ו/או אינם תואמים את פרטי
המשתתף ו/או את פרטי הרכישה כפי שהוזנו בטאבלט המבצע ,עלולים להביא לשלילת
הפרס ממשתתף זוכה ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת המבצע ומבלי שתעמוד
למשתתף הזוכה כל טענה בעניין.
 .7.9משתתף זוכה לא יהא זכאי לקבלת כל סך כספי ,זיכוי ו/או כל הטבה אחרת זולת פרס
המבצע בו זכה .פרס המבצע הינו מוצר אשר אינו ניתן לפירוק ו/או להפרדה ו/או לשינוי
וכן מדובר בפרס אישי למשתתף הזוכה בלבד ,אשר אינו ניתן לשינוי ,להחלפה או להמרה,
לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.
 .7.10למשתתף הזוכה לא תעמוד כל טענה או תביעה כלפי עורכת המבצע או כלפי מי מטעמה
בקשר עם איכותו של פרס המבצע על כל רכיביו ,תקינותו או התאמתו לצרכי המשתתף
הזוכה ,וכן בקשר עם ההנאה שהופקה מהפרס.
 .7.11עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ,לגרוע ולשנות את פרס המבצע ו/או
להציע פרס חלופי לפרס המבצע ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .7.12קבלת שובר הפרס על ידי הזוכה תחשב כמילוי מלא ומוחלט של כל התחייבויות עורכת
המבצע ו/או מי מטעמה ,והלה יהיו פטורות מכל אחריות בגין הפרס או בקשר אליו.
 .7.13כל ההוצאות שיוציא הזוכה במסגרת מימוש הפרס ,איפוא ,תהיינה באחריות הזוכה בלבד
ועל חשבונו ,וכן ישא הזוכה בתשלום מס זכייה ,ככל ויידרש ובכל הוצאה ,אגרה ,מס,
הוצאות ביטוח או תשלום אחר הכרוך במימוש הפרס במישרין או בעקיפין.
 .7.14האחריות בגין הפרס ,ככל שקיימת ,תינתן על ידי היבואן או היצרן של הפרס ,ולזוכה לא
תהיה כל טענה ,דרישה או תביעה בקשר עם כך כלפי עורכת המבצע.
 .7.15במועד מסירת שובר הפרס תהיה עורכת המבצע ו/או מי מטעמה ,רשאית לדרוש מן הזוכה
למלא ולחתום על טופס המאשר כי הפרס נמסר לו ,כי הוא עומד במלוא תנאי תקנון זה
וכי הוא מוותר על כל טענה כלפי עורכת המבצע וכל מי מטעמה בנוגע למימוש הפרס.
 .7.16מובהר כי הפרס כולל רק את המפורט במסגרת נספח ב' לתקנון זה .כל יתר ההוצאות
שיוציא הזוכה במסגרת מימוש הפרס ,איפוא ,תהיינה באחריות הזוכה בלבד ועל חשבונו.
 .7.17עוד מובהר ,כי מסירת שובר המקנה זכות לקבלת הפרס אצל צד שלישי תיחשב כחלוקת
הפרס מצד עורכת המבצע לזוכה לכל דבר ועניין.

.8

תנאי ההשתתפות בהגרלה:
 .8.1משתתף אשר רכש במהלך תקופת המבצע ,בדרך מסחרית רגילה ,בחנויות רשת חצי חינם
המפורטות בתקנון ,אחד או יותר מן המותגים המשתתפים במבצע בסכום של  ₪ 49.90או
יותר והזין במהלך תקופת המבצע את פרטיו האישיים ואת פרטי הרכישה והחשבונית
בטאבלט המבצע ,כמפורט לעיל ,יהא זכאי להשתתף בהגרלה בכפוף לתנאי תקנון זה.
 .8.2עורכת המבצע תהא רשאית לפסול השתתפות ו/או זכייה במקרה שמשתתף מסוים הזין
פרטים שגוים ו/או פרטים שאינם תואמים לחשבונית הרכישה ו/או הזין מספר כלשהו של
פרטים שלא באופן הידני הרגיל (באופן אוטומטי ,באמצעות תכנה וכיו"ב) ,ו/או במקרה
שפרטיו האישיים של המשתתף הוזנו בטאבלט המבצע באופן חסר ,כפול ,לקוי או שגוי
ו/או במקרה שכתוצאה מאילוצים שונים נאלצה עורכת המבצע להחליף את הפרס לזוכה
והזוכה לא רצה או לא היה מעוניין בקבלת פרס חלופי כאמור ,ו/או במקרה שהמשתתף
לא יעמוד באיזה מהוראות התקנון ו/או הוראות כל דין.
 .8.3מובהר במפורש כי לאחר שמשתתף עשה שימוש בחשבונית רכישה או בשובר השתתפות
על ידי הזנת פרטיהם לטאבלט המבצע ,לא יהיה רשאי אותו משתתף ,בן משפחתו או כל
אדם אחר ,לעשות בה שימוש נוסף לצורך המבצע .משתתף ,בן משפחתו או אחר שיעשה
שימוש באותה החשבונית יותר מפעם אחת יפסל אוטומטית ולא ישתתף בהגרלה.
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הזכאות לפרס ומימושה:
 .9.1משתתף ששמו עלה בגורל יהיה זכאי לקבלת הפרס בכפוף לאישור עורכת המבצע
ולעמידתו בתנאי תקנון ללא יוצא מן הכלל ,ובין היתר בתנאים הבאים:
 .9.2רכש במהלך תקופת המבצע ,בדרך מסחרית רגילה ,מן המותגים המשתתפים במבצע בסך
של לפחות  ₪ 49.90והזין במהלך תקופת המבצע את פרטיו האישיים ואת פרטי הרכישה,
שובר ההשתתפות והחשבונית באמצעות טאבלט המבצע ,כמפורט לעיל ,יהא זכאי
להשתתף בהגרלה בכפוף לתנאי תקנון זה.
 .9.3הפרטים אותם הזין הזוכה לטאבלט הינם נכונים ומדויקים.
 .9.4הזוכה עומד בכל דרישות תקנון זה ומקיימן.
 .9.5הזוכה בפרס הציג בפני עורכת המבצע מסמכים המאמתים את זהותו (תעודת זהות או
רישיון נהיגה תקפים).
 .9.6הוא חתם על כתב הויתור המצורף לתקנון זה.
 .9.7הוא שילם במלואו וכתנאי לקבלת הפרס את כל המיסים הנובעים מהזכייה ,ככל וחלים.
 .9.8עורכת המבצע או העוזרת לעורכת המבצע או מי מטעמה הצליח/ה ליצור קשר עם הזוכה
בשקידה סבירה באמצעות מספר הטלפון שהזין למערכת ו/או באמצעות דואר רשום והוא
הגיע לקחת את אישור הזכייה או את הפרס במועד אשר תואם עמו כמפורט בתקנון זה,
ולא יאוחר מ 30 -ימים מיום פרסום תוצאות ההגרלה ,או מיום משלוח ההודעה לזוכה
בדואר רשום בדבר זכייתו ,לפי המאוחר.
 .9.9זוכה שנמסרה לו הודעה בדבר זכייתו כאמור לעיל ולא הגיע לאסוף את הפרס במקום
שנקבע לכך בתוך  30ימים מיום פרסום תוצאות ההגרלה או מיום משלוח ההודעה לזוכה

בדואר רשום ,ייחשב כזוכה שויתר על זכותו קבלת הפרס ולא תהיה לו כל טענה או דרישה
כלפי עורכת המבצע או מי מטעמה בקשר עם כך .על אף האמור ,עורכת המבצע תהיה
רשאית להאריך מועד זה על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לבקשתו של זוכה שיפנה אליה
בכתב.
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פרסום תוצאות ההגרלה
 .10.1שמו של הזוכה יועבר לידי עורכת המבצע באמצעות הנתונים שיתקבלו באמצעות טאבלט
המבצע .עורכת המבצע תפעל לשם איתור הזוכה בהגרלה ,יצירת קשר עמו ,אישור זכאותו
לפרס ומסירת אישור הזכייה לידיו.
 .10.2בנוסף לאמור לעיל ,תינתן לזוכה הודעה גם בדרכים המתחייבות על פי תנאי ההיתר הכללי
לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין התשל"ז.1977-
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פסילת משתתפים
 .11.1עורכת המבצע תהא רשאית:
 .11.2להפסיק ו/או למנוע השתתפות משתתף במבצע לפי שיקול דעתה הבלעדי ,מבלי שתידרש
לנמק את החלטתה ,ולא תהא למשתתף כאמור כל טענה ו/או תביעה כנגד עורכת המבצע
ו/או מי מטעמה ו/או הקשור אליה ו/או כנגד איזו מהחנויות המשתתפות במבצע בגין
מניעת ו/או הפסקת השתתפות כאמור.
 .11.3לעכב ו/או לבטל את זכייתו של משתתף זוכה מכל סיבה שתמצא לנכון ,ולא תהא
למשתתף זוכה כאמור כל טענה ו/או תביעה כנגד עורכת המבצע ו/או מי מטעמה ו/או
הקשור אליה ו/או כנגד איזו מהחנויות המשתתפות במבצע בגין ביטול ו/או מניעת זכייה
כאמור .בהקשר זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר ,כי עורכת המבצע תהא
רשאית לבטל את זכייתו של משתתף זוכה אם סברה ,כי הזכייה האמורה הושגה תוך
ביצוע מעשה של מרמה ,עבירה ,הפרה של התקנון ,הפרה של כל דין או בחוסר תום לב
(זאת אפילו היה אותו משתתף זוכה עשוי לזכות בפרס אף בלא מעשה המרמה).
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המפקח
 .12.1המפקח אחראי על כל דבר ועניין בנוגע למבצע ו/או לתקנון זה ,והוא יכריע בכל מחלוקת
שתתגלע בקשר עם המבצע (לרבות מחלוקות בין משתתפי המבצע ובין עורכת המבצע).
החלטתו של המפקח בכל עניין שבתחום אחריותו תהא סופית ואינה ניתנת לערעור.
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שונות
 .13.1חבות במס כלשהו ,אם תהיה ,תחול על הזוכה בפרס .עורכת המבצע תהא רשאית לדרוש
מהזוכה את סכום המס שעורכת המבצע נדרשה ,על פי דין ,לשלמו ו/או לנכותו עקב מתן
הפרס לזוכה.
 .13.2המשתתף מצהיר בזאת באופן בלתי חוזר ,כי אין לו ולא תהא לו בעתיד כל טענה ,תביעה
או דרישה כלפי עורכת המבצע ו/או כלפי מי מהבאים מטעמה ו/או מכוחה ו/או הקשור
אליה ו/או כלפי החנויות המשתתפות בכל הקשור במישרין או בעקיפין במבצע (לרבות

בקשר עם הליך איסוף הפרס ,מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מובהר ,כי ההשתתפות
במבצע הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף ,ועורכת המבצע (וכל מי מטעמה ו/או
הקשור אליה) ו/או החנויות המשתתפות אינן 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 ועם מימוש הפרס.
 .13.3עורכת המבצע רשאית להפסיק בכל עת ,ולאלתר ,מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה
המוחלט והבלעדי ,את המבצע ו/או לשנות איזה תנאי מתנאיו (לרבות איזו מהוראות
תקנון זה) ,בהודעה אשר תפורסם באתר האינטרנט של עורכת הפעילות .שינוי כאמור יכנס
לתוקפו מיד עם פרסומו באתר ,ומובהר כי הודעה כאמור לעיל תשמש הודעה מספיקה
והולמת והמשתתף מוותר על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי התקנון כאמור.
 .13.4עורכת המבצע ו/או מי מטעמה אינן אחראיות באופן כלשהו לפעילותה התקינה של
מערכת הטלפונים הסלולאריים ו/או מערכת הטלפון הקווית ו/או מערכת האינטרנט ו/או
מערכות טאבלט המבצע ו/או כל מערכת תקשורת אחרת ו/או קליטה משובשת של הודעות
ו/או נתונים ו/או שיבוש בקליטת ההודעה ו/או כל שיבוש ו/או תקלה אחרת הקשורה
במערכות אלה לרבות בכל מקרה בו לא נקלטו פרטים במערכות טאבלט המבצע ,ולא
תשאנה באחריות לאמור לרבות להפסקות ,הפרעות ,ניתוקים ,נזקים ,הוצאות ,הפסדים,
מניעת רווח וכיו"ב ,אשר ייגרמו למשתתף ,במישרין או בעקיפין.
 .13.5משתתף אינו רשאי לשנות את תנאי המבצע ,להוסיף עליהם או לגרוע מהם .לא ישתתפו
במבצע עובדי עורכת המבצע ,ו/או עובדי החנויות המשתתפות ו/או בני משפחותיהם.
 .13.6בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של
המבצע ,תגברנה הוראות תקנון זה.
 .13.7תקנון המבצע והנספחים המלאים נמצאים לעיון באתר.
 .13.8תקנון זה מנוסח ,משיקולי נוחות בלבד ,בלשון זכר .ההשתתפות בתחרות ,בהתאם
להוראות תקנון זה ,מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
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נספח א'  -רשימת מותגים המשתתפים במבצע

אסם ,נסטלה (למעט גלידות נסטלה ,שלגונים ושוקולדים) ,פיטנס ,נסקפה ,ויטמינצ'יק ,עסיס ,עוף טוב,
צבר ,בארכה ,טבעול,.
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נספח ב'  -תיאור הפרס המשתתף במבצע
שובר זוגי לסרט  VIPברשת סינימה סיטי
גיפט קארד (כרטיס מתנה) מסוג  DREAM CARDבסך  ₪ 100לרכישה בקבוצת המותגים
המפורטים על גבי הכרטיס.
שובר לארוחת בוקר זוגית באחת ממספר רשתות שונות
תווי קנייה בשווי  ₪ 300לרשת חצי חינם
תווי קנייה בשווי  ₪ 500לרשת חצי חינם
במבה אסם  80גרם
בייגלה אסם שמיניות קטנות  400גרם
ביסלי אסם  70גרם
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נספח ג' – רשימת החנויות המשתתפות במבצע
שם הסניף  /החנות

כתובת הסניף  /החנות

שרונים הוד השרון

הרקון  ,2הוד השרון

הלח"י ראשון לציון

הלח"י  ,16ראשון לציון
המרכבה  ,31חולון

אם המושבות פתח תקווה

ראשון לציון  ,1פתח תקווה
הכישור  ,22חולון
הכשרת הישוב  ,3ראשון לציון
משה לוי  ,8ראשון לציון

המרכבה חולון
הכישור חולון
הכשרת הישוב ראשון לציון
שוק משה לוי ראשון לציון

