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הגדרות:
.1
"קמעונאי":
כמפורט בנספח א' לתקנון זה.
"תקופת המבצע":
המבצע יחל ביום ד'  1.9.2018בשעה  ,06:00ויסתיים ביום ב'  1.10.2018בשעה  ,24:00או בגמר
המלאי ,לפי המוקדם מביניהם .עורכת המבצע רשאית לשנות את מועד תחילת המבצע ו/או את
מועד סיומו ,לרבות להאריך ,לקצר או לקטוע את תקופת המבצע ,ללא הודעה מראש ,ועל פי
שיקול דעתה הבלעדי ,בהודעה שתפורסם באתר אסם.
"המבצע":
מבצע לקידום מכירות המוצרים בשם "מגבת במבה בסופרמרקטים" ,הנערך בהתאם להוראות
תקנון זה
"עורכת המבצע/אסם":
אסם תעשיות מזון בע"מ ,ח"פ  ,51-045071-1רח' הרימון  ,2אזור התעשייה חמ"ן.
"מוצרים המשתתפים במבצע" " /המוצרים":
מגוון חטיפים המשווקים תחת המותגים "במבה"" ,אפרופו"" ,ביסלי"",פופקו"" ,אח של
ביסלי"" ,דובונים"" ,צ'יפסי" ו"בייגלה אסם" והמפורטים בנספח ב' לתקנון זה.
"משתתף" " /משתתפי המבצע":
בגיר או קטין מעל גיל  13שקיבל הסכמת הורהו או אפוטרופסו החוקי ,והכל בהתאם להוראות
תקנון זה.
"מגבת":
מגבת ממותגת בסימני המותג "במבה" כמפורט בנספח ג' לתקנון זה.
"אתר אסם":
אתר אסם.
.2
2.1
2.2
2.3

נספחים
לתקנון זה מצורפים:
נספח א'  -רשימת קמעונאים וסניפים;
נספח ב'  -המוצרים המשתתפים במבצע;
נספח ג'  -דוגמת המגבת המשתתפת במבצע.

.3

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.
הוראות תקנון זה תגברנה על כל מודעה או פרסום אחר.
הוראות תקנון זה מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,והן מתייחסות גם לנקבה.

.4
4.1

ההשתתפות במבצע
כל משתתף אשר ירכוש במהלך תקופת המבצע אחד או יותר מהמוצרים המשתתפים
במבצע ,במסגרת רכישה בודדת ,בסכום של  ₪ 30או יותר  ,יהיה זכאי לקנות מגבת אחת
כמפורט בנספח ג' לתקנון זה ,במחיר שלא יעלה על ( 10עשרה) ש"ח בלבד ,לפי שיקול
דעתו של הקמעונאי( .להלן" :ההטבה").
יובהר ,כי מימוש ההטבה כאמור לעיל מוגבל עד לסיום תקופת המבצע או עד למימוש של
עד  5,000הטבות בכל חנויות הקמעונאי במצטבר על ידי כל משתתפי המבצע ,לפי
המוקדם מבניהם .כן יובהר כי מימוש ההטבה כפוף למלאי המגבות הזמין בכל חנות
בעת בקשת מימוש ההטבה מאת הלקוח.
מוצרים שנרכשו במסגרת המבצע אינם ניתנים להחלפה ו/או החזרה ולא יינתן בגינם
החזר כספי.
אין כפל מבצעים והנחות.
אסם 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 ,תהא אסם רשאית לבטל את השתתפותו במבצע ו/או את זכאותו להטבה.
המשתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד אסם בקשר עם
האמור לעיל.
המשתתף מצהיר כי ידוע לו כי לאחר מימוש ההטבה כאמור לעיל ,לא ניתן יהיה לממש
את ההטבה בגין אותם מוצרים אשר הקנו למשתתף את הזכאות להטבה לצורך המבצע
וכי מימוש ההטבה יעשה באופן חד פעמי עבור כל רכישה פרטנית של המוצרים כאמור
בסעיף  4.1לעיל

.5
5.1

אחריות
ידוע למשתתף כי מימוש ההטבה יהא כפוף לביצוע רכישה בודדת  ,על ידי המשתתף ,של
מוצרים המשתתפים במבצע בסכום של  ₪ 30או יותר ובכפוף למלאי הזמין בסניף
הקמעונאי הרלוונטי .למען הסר ספק מובהר כי מימוש ההטבה יוגבל ל  10מימושים
ברכישה אחת של המוצרים המשתתפים במבצע .במימוש ההטבה מאשר המשתתף כי
המגבת היא לשביעות רצונו ומוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ,בין היתר ,בשל
חוסר שביעות רצון ו/או עוגמת נפש בקשר עם מימוש ההטבה.
כל פנייה ו/או טענה בקשר להטבה ו/או חוסר שביעות רצון ו/או עוגמת נפש בקשר עם
ההטבה תופנה במישרין לקמעונאי ואסם לא תהא צד לפניה ו/או לטיפול בה.
בהתאם ,עורכת המבצע ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל חבות או אחריות כלפי משתתפי
המבצע בקשר עם המבצע ו/או ההטבה המשתתפת במבצע ו/או לכל עגמת נפש או נזק
אחר הקשור במימוש ההטבה ,ולא יהיו חייבים למשתתף או לקמעונאי כל פיצוי היה
וההטבה המשתתפת במבצע אינם לשביעות רצון המשתתף או הקמעונאי מכל סיבה
שהיא .לאסם אין כל אחריות ביחס לשוויה של ההטבה  -ככל שצוין באיזה פרסום של
המבצע ,והמשתתפים פוטרים את אסם ו/או מי מטעמה מכל חבות או אחריות ביחס
להטבה.
עורכת המבצע תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול את האפשרות למימוש
הטבה אם סברה כי נעשה ביצוע של מרמה ,עבירה ,הפרת תקנון ,הפרת דין או חוסר תום
לב.
ההשתתפות במבצע מהווה ,לכל דבר ועניין ,ויתור סופי ובלתי חוזר על כל טענה ,דרישה
ו/או תביעה נגד אסם ו/או חברת בת ו/או חברה קשורה שלה בקשר להטבה ו/או למבצע.
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הדיון וסמכות השיפוט
הדין החל על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד ,ולא יחול כל דין
אחר.
סמכות השיפוט בכל העניינים הנוגעים לתקנון זה ו/או הנובעים הימנו מוקנית לבתי
המשפט המוסמכים של תל-אביב יפו.

.7
7.1

שונות
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 להאריך ו/או לקצר את תקופת
המבצע ,הכל באופן מיידי ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין .עורכת
המבצע תעדכן את משתתפי המבצע והקמעונאים בדבר שינוי התקנון ,ולעניין זה פרסום
התקנון המעודכן באתר אסם ,אם וככל שיפורסם ,ייחשב עדכון כאמור.
המשתתף והקמעונאי מצהירים ומאשרים ,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 אותם ביחד או לחוד בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
משתתף או קמעונאי 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 או השתתפות במבצע זה לפי העניין.
המבצע ו/או תקנון זה אינו מהווה הצעה מאת אסם לציבור בכלל או למשתתף או
קמעונאי כלשהו ,והם אינם אלא הזמנה מטעם אסם לכל קמעונאי או משתתף להציע לה
את השתתפותו במבצע ,וזאת ,באופן ובתנאים המפורטים בתקנון זה ,בשלמותם ובהם
בלבד .יובהר כי עורכת המבצע רשאית להתנות כל התקשרות עם קמעונאי וצירופו
למבצע בתנאים ובמגבלות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.
כל משתתף ,בעצם השתתפותו במבצע ,מצהיר ומאשר כי עמד בכל התנאים המפורטים
בתקנון.
תקנון זה מנוסח משיקולי נוחות בלבד ,בלשון זכר ,אך ההשתתפות במבצע מיועדת
לגברים ולנשים כאחד.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו
של המבצע ,תגברנה הוראות תקנון זה.
ניתן לעיין בתקנון המבצע באתר אסם ובאתר הקמעונאי ,אשר כתובתו מופיעה בנספח
א' לתקנון זה ,בכל עת.
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נספח א'  -רשימת קמעונאים וסניפים
פרטי הקמעונאי:
שם החברה  +ח.פ:.

מחסני חינם פלוס ,ח.פ512443532-

כתובת:

רחוב הרצל ,קדימה צורן

אתר הקמעונאי בו מופיע התקנון:

אין אתר

רשימת סניפי הקמעונאי משתתפים במבצע:
 .1חינם פלוס קדימה  -הרצל  ,11קדימה
 .2חינם פלוס קרני שומרון -שדרות רחבעם  1קרני שומרון
 .3חינם פלוס שהם  -האגוז  , 9פארק חבל מודיעין
 .4חינם פלוס תנובות – רחוב התלמים  4אזור תעשייה תנובות

נספח ב'  -רשימת המוצרים המשתתפים במבצע
ברקוד

תיאור

 7290000066332אפרופו קדמ50*36.גרם
 7290111563928אפרופו שוקולד מצונן 40*36גרם
 7290104500572אפרופו איטליאנו 50*36גרם
 7290000066332אפרופו 50*36גרם
 7290106576223אפרופו שוקולד 40*36גרם
 7290100681138אפרופו מאח50*3 6.גרם
 7290106572959אפרופו קלאסי מאח25*5 8.גרם
 7290100681138אפרופו מאח50*3 10.גרם
 7290106571563אפרופו 200*16גרם
 7290000066349אפרופו 100*20גרם
 7290107875196אסם בייגלה עיגולים מלח ים 300*12גרם
 7290105691415אסם בייגלה שמיניות ללא גלוטן 250*6גרם
 7290000069920אסם בייגלה טבעות מלח 300*9גרם
 7290000081663אסם בייגלה טבעות שומשום 300*12גרם
 7290000060088אסם בייגלה מקלות מלוחים 400*12גרם
 7290000076133אסם בייגלה שמיניות קטנות 400*12גרם
 7290107878777אסם בייגלה עיגולים בטעמים שום 300*12גרם
 7290107878814אסם בייגלה עיגולים בטעמים זעתר300*12ג
 7290111560798אסם בייגלה פלוס 300*9גרם
 7290000071008אסם בייגלה שטוחים מלח 60*24גרם
 7290000070919אסם בייגלה רשתות מלח 400*9גרם
 7290106574953אסם בייגלה שטוחים שומשום 300*9גרם
 7290106574977אסם בייגלה שטוחים עם מלח 300*9גרם
 7290107878791אסם בייגלה עיגולים בטעמים ברביקיו300*12ג
 7290107870856ביסלי מאנץ מקסיקני סרט 40*5 4גרם
 7290109351315אח של ביסלי סלסה פיקנטית סרט 70*5 6גרם
 7290109351339אח של ביסלי סלסה פיקנטית סרט 55*5 6גרם
 7290109353470אח של ביסלי מעושן 55*30גרם
 7290109351339אח של ביסלי סלסה פיקנטית 55*30גרם
 7290109351292אח של ביסלי ספייסי צ'ילי 55*30גרם
 7290000468877ביסלי בצל 55*24גרם
 7290000467511ביסלי ברביקיו 55*48גרם
 7290000468747ביסלי גריל 55*48גרם
 7290106578227ביסלי גריל אקסטרים מעושן 55*24גרם

ברקוד

תיאור

 7290000467887ביסלי פיצה 55*24גרם
 7290001302194ביסלי פלאפל 55*24גרם
 7290111564819אח של ביסלי מעושן 70*30גרם
 7290109351315אח של ביסלי סלסה פיקנטית 70*30גרם
 7290111564932אח של ביסלי ספייסי צ'ילי 70*30גרם
 7290000066141ביסלי גריל 70*48גרם
 7290000066172ביסלי פיצה 70*24גרם
 7290000066134ביסלי פלאפל 70*24גרם-חדש
 7290000066158ביסלי בצל 67*24גרם
 7290000066165ביסלי ברביקיו 67*48גרם
 7290107870856ביסלי מאנץ' מקסיקני 40*20גרם
 7290107870870ביסלי מאנץ' ספרדי 40*20גרם
 7290107877824ביסלי גריל מארז אחיד22*10 12גרם
 7290111564406ביסלי ברביקיו ייעודי מאח50*10 4.גרם
 7290111564383ביסלי גריל ייעודי מאח50*10 4.גרם
 7290100686164ביסלי ברביקיו מאח35*6 8.גרם
 7290100686171ביסלי גריל מאח35*6 8.גרם
 7290107875271ביסלי ברביקיו קדמ.מארז אחיד 55*4 10גרם
 7290107874502ביסלי גריל קדמ .מארז אחיד 55*4 10גרם
 7290000066202ביסלי בצל 190*25גרם
 7290000066219ביסלי ברביקיו 190*25גרם
 7290000066196ביסלי גריל 200*25גרם
 7290000066226ביסלי פיצה 200*25גרם
 7290000066189ביסלי פלאפל 200*25גרם
 7290111564956ביסלי במבה מיקס 200*18גרם
 7290111567681אח של ביסלי סלסה פיקנטית 200*16גרם
 7290111567704אח של ביסלי ספייסי צ'ילי 200*16גרם
 7290111568206ביסלי פארטי מיקס 150*24גרם
 7290001302279במבה קלאסי קדמ.שוק פרטי 60*48גרם
 7290107876889במבה במילוי קרם נוגט סטריפ נ.מ45*48.גרם
 7290111566172במבה לבבות 60*45גרם
 7290001302279במבה קלאסי 60*48גרם
 7290107876889במבה במילוי קרם נוגט 45*48גרם
 7290111565847במבה לבבות 80*40גרם
 7290111565656במבה נוגט 150*40גרם
 7290002260059במבה יום הולדת 60*48גרם

ברקוד

תיאור

 7290000066295במבה מתוקה מחומרים טבעיים 30*40גרם
 7290000068770במבה יום הולדת 80*40גרם
 7290100687109במבה במילוי קרם נוגט 60*36גרם
 7290000066318במבה קלאסי 80*40גרם
 7290104509568במבה קלאסי ללא גלוטן 80*24גרם
 7290000072067במבה במילוי קרם חלבה 60*36גרם
 7290111565083במבה מארז 25*15 6גרם
 7290107879798במבה יומולדת קדמ.מארז אחיד 15*10 20גרם
 7290111564857במבה מארז ייעודי 30*10 12גרם
 7290107875158במבה קלאסי קדמ.מארז אחיד 60*4 8גרם
 7290105693341במבה מאח25*10 15.גרם
 7290000068893במבה נוגט מאח60*4 8.גרם
 7290006652027במבה יום הולדת מאח15*20 12.גרם
 7290107877619במבה במילוי קרם נוגט מארז אחיד30*5 10גרם
 7290107875172במבה קלאסי קדמ.מארז אחיד 50*6 8גרם
 7290100684764במבה יום הולדת סרט25*8 6גרם
 7290100685242במבה מתוקה מחומרים טבעיים סרט 30*8 6גרם
 7290000068787במבה יום הולדת 25*108גרם
 7290104508943במבה קלאסי  200*18גרם
 7290111564680במבה במילוי אייסקפה 60*36גרם
 7290111564680במבה במילוי אייסקפה על סרט 60*6 6גרם
 7290107874526במבה בומבה 60*40גרם 2018
 7290111565656במבה נוגט 150*24גרם
 7290000066264דובונים 40*30גרם קדמ.ש.פ
 7290006653857דובונים ארנבונים חטיף תפוא40*30.גרם
 7290000066264דובונים 40*30גרם
 7290000062242דובונים שמנת בצל 40*30גרם
 7290106572614דובונים פיצה 40*30גרם
 7290106572652דובונים גן חיות 40*30גרם
 7290104504228דובונים קדמ.מארז אחיד 20*5 8גרם
 7290106578241דובונים 100*16גרם
 7290111568770דובונים כדורגל 40*30גרם
 7290111567193דובונים כדורגל 100*16גרם
 7290000081168צ'יפסי בטעם קלאסי בדצ 50*30גרם
 7290106576391צ'יפסי בטעם שמנת בצל בדצ50*30גרם
 7290106576414ציפסי בטעם מקסיקני בדצ50*30גרם

ברקוד

תיאור

 7290000073835ציפסי מאח50*4 12.גרם
 7290006982704ציפסי מאח.בדצ20*10 6.גרם
 7290000076126אסם בייגלה שמיניות קטנות 80*24גרם
 7290104505010אסם בייגלה שטוחים מלח על סרט60*6 4ג
 7290000071008אסם בייגלה שטוחים מלח 60*24גרם
 7290111566370אסם בייגלה עיגולים זעתר טעימות 30*120גרם
 7290106570023אסם בייגלה שטוחים שומשום כלפ250*12.גר
 7290106570177אסם בייגלה שטוחים מלח כלפ250*12.גר
 7290111564703אסם בייגלה שמיניות שוקולד 40*14גרם
 7290111560811ביסלי מאנץ אמריקאי 40*20גרם
 7290104505775ביסלי גריל מארז קדמ200*2 12 .גרם
 7290106578692במבה ביסלי מיקס 80*36גרם
 7290111566066במבה ביסלי בצל מיקס 80*36גרם
 7290111567599ביסלי הוט צ'יפוטלה 62*24גרם
 7290111567650ביסלי הוט ח'בנרו 62*24גרם
 7290111567599ביסלי הוט ציפוטלה סרט 62*6 4גרם
 7290109354613במבה פורים כלפ 60*35גרם
 7290111566080במבה לבבות מארז כלפ 25*8 15גרם
 7290111564598במבה בראוניז וניל על סרט 60*6 6גרם
 7290111564598במבה במילוי קרם וניל ובראוניז 60*36גרם
 7290109352688במבה במילוי בטעם ביסקוויט קרמל 60*36ג
 7290000066431פופקו חמאה ודבש כלפ80*40.גרם
 7290000066431פופקו חמאה ודבש 80*40גרם
 7290109351339אח של ביסלי סלסה פיקנטית סרט 55*5 6גרם
 7290109353470אח של ביסלי מעושן 55*30גרם
 7290109351339אח של ביסלי סלסה פיקנטית 55*30גרם
 7290109351292אח של ביסלי ספייסי צ'ילי 55*30גרם
 7290000468877ביסלי בצל 55*24גרם
 7290000467511ביסלי ברביקיו 55*48גרם
 7290000468747ביסלי גריל 55*48גרם
 7290106578227ביסלי גריל אקסטרים מעושן 55*24גרם
 7290000467887ביסלי פיצה 55*24גרם
 7290001302194ביסלי פלאפל 55*24גרם
 7290111566172במבה לבבות 60*45גרם
 7290001302279במבה קלאסי 60*48גרם

נספח ג'  -דוגמת המגבת המשתתפת במבצע
ברקוד7290112960184 :
מגבת מייקרו פייבר ממותגת "במבה"
דוגמת המגבת המשתתפת במבצע:
מגבת מייקרו פייבר ממותגת" במבה" ,ברקוד7290112960184 :

