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תקנון מבצע "גרד את זה" 2018
.1

הגדרות:

"מבצע ההגרלה" או "המבצע":
הגרלה נושאת פרסים בשם "גרד את זה" ,שתיערך בהתאם להוראות תקנון זה ובהתאם להוראות ההיתר
הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין התשל"ז.1977-
"עורכת המבצע":
אסם סחר שותפות מוגבלת מרח' רימון  ,2א.ת .חמ"ן ,שהם.
"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.
"המותגים אשר משתתפים במבצע":
מגוון המוצרים מהמותגים :אסם ,נסטלה (למעט גלידות נסטלה ,שלגונים ושוקולדים) ,צבר ,נסקפה ,קפה
לנדוור ,בית השיטה ,עסיס ,תפוגן ,טבעול ,דורות ,בארכה ,עוף טוב ,בונז'ור ,דולצ'ה גוסטו ,פורינה ,דוגלי.

"החנויות המשתתפות במבצע"
מגוון מרכולים ומינימרקטים בפריסה ארצית המצויים בבעלות פרטית כמפורט ברשימה המופיעה בנספח
ב' לתקנון.
"משתתף":
בגיר מעל גיל  ,18שהוא תושב ישראל או בעל היתר כניסה ושהייה כדין בישראל ,ואשר עומד בתנאים
המפורטים בתקנון.
כללי:
.2
תקנון זה נועד להסדיר את הכללים שעל פיהם ינוהל ויתנהל מבצע כרטיסי הגירוד "גרד את זה".
לתקנון זה מצורפים הנספחים הבאים:
נספח א' :פירוט המוצרים המשתתפים במבצע.
נספח ב' :פירוט המרכולים המשתתפים במבצע.
.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 כרטיסי גירוד מתייחס למוצרי המבצע ,אשר יירכשו על ידי המשתתפים בתקופה שבין ה18-
בנובמבר  2018ועד ליום  18בדצמבר  2018או עד גמר מלאי כרטיסי הגירוד ,המוקדם מבין השניים
(להלן" :תקופת המבצע").

.4.2

מלאי כרטיסי הגירוד –  47,358כרטיסים.

.4.3

עורכת המבצע רשאית לשנות את תקופת המבצע ,להאריכה או לקצרה או לבטלה בכל אופן שהוא
ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,והכל בהתאם לעדכונים אשר יתפרסמו על ידי העורכת
או מי מטעמה באתר האינטרנט של עורכת המבצע.

.5

תנאי ההשתתפות במבצע

.5.1

משתתף אשר במהלך תקופת המבצע רכש בדרך מסחרית קמעונאית רגילה ממגוון מוצרי המבצע
בסכום של  39.90ומעלה (ברכישה בודדת) באחת מהחנויות המשתתפות במבצע (להלן" :רכישה
מזכה") יהא זכאי לקבל במעמד הרכישה כרטיס גירוד.

.5.2

על גבי כרטיס הגירוד יופיע ציפוי כסוף שגירודו יחשוף כיתוב המקנה למשתתף זכאות לאחד מן
הפרסים המפורטים בסעיף  6להלן (כל כרטיס נושא פרס אחד בלבד).

.5.3

מובהר ,כי האחריות לבקש את כרטיס הגירוד מהקופאי במעמד הרכישה המזכה חלה על
המשתתף בלבד ובכפוף להצגת החשבונית .ביצע לקוח רכישה מזכה ולא ביקש את כרטיס הגירוד
במעמד הרכישה האמורה ,לא יהיה זכאי לקבלת כרטיס הגירוד.

.5.4

מובהר ,כי כל רכישה בודדת של אחד או יותר ממוצרי המבצע בסכום של  39.90תזכה בכרטיס
גירוד אחד בלבד.

.6

הפרסים

.6.1

הפרסים המופיעים בכרטיסי הגירוד שיקבלו המשתתפים בהגרלה הינם כמפורט בסעיף זה להלן:
קטשופ מופחת סוכר  710גרם
קטשופ בקבוק לחיץ  750גרם
פתי בר פלוס  500גרם
פתי בר  500גרם
פתי בר קרמל  500גרם
קראנץ' רולס  450גרם
קראנץ' שוקולד  500גרם
קראנץ מקס  410גרם
טריקס  480גרם
נסקוויק  500גרם
ליון דגני בוקר שוקולד וקרמל  480גרם
סיני מיניס  500גרם
סינימיניס קרייזי קראש  410גרם
גולדן מיניס  570גרם
האני נאט פולין  625גרם
וופל בטעם שוקולד  200גרם
וופל בטעם לימון  200גרם
ספגטי פלוס  400גרם
פסטה מסולסלים פלוס  400גרם
פסטה צינורות פלוס  400גרם
מיני מקרוני  500גרם
מקרוני  500גרם
ספגטי  500גרם
אסם פלוס מסולסלים עתיר סיבים  500גרם
אסם פלוס ספגטי  50%יותר חלבון  400גרם
אסם פלוס פנה  50%יותר חלבון  400גרם
ספגטי מהיר הכנה  500גרם
פסטה גלגלים  500גרם
פסטה מסולסלים  500גרם
פסטה צדפים גדולים  500גרם
פסטה צדפים קטנים  500גרם
פסטה קרניים בינוניות  500גרם
פסטה תלתלים  500גרם
פסטה צינורות  500גרם
במבה יום הולדת  25גרם
במבה יום הולדת סרט  25גרם

.6.2

כל כרטיס גירוד מקנה זכאות לפרס אחד .לכל אחד מן הזוכים בפרס יוענק הפרס ,בכפוף לעמידתו
בתנאי הזכאות לפרס אשר מפורטים בתקנון זה ובכפוף למלאי הפרסים המצוי בחנות המשתתפת.

.6.3

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

.7

מימוש הפרסים

.7.1

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

.7.2

מובהר ,כי האחריות לפרסים שימומשו בחנויות המשתתפות במבצע מוטלת על החנויות
המשתתפות במבצע בלבד .עורכת המבצע אינה נושאת בכל אחריות בכל עניין הנוגע למימושם של
כרטיסי הגירוד או התאמתם של הפרסים לאמור בכרטיסי הגירוד או בפרסומי המבצע.
מובהר כי הפרס ינתן בהתאם למלאי החנות המשתתפת בה זכה המשתתף.

.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 ,עורכת המבצע תהיה רשאית 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 בהגרלה
או לזכות בפרס ,ולא תהא לו כל טענה או זכות לתביעה נגד עורכת המבצע ו/או המפקח בשל
פסילתו או אי השתתפותו בהגרלה.

.8.3

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,עורכת המבצע תהיה רשאית 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 דעתה הבלעדי.

.8.4

במקרה שמשתתף הציג במעמד הזכייה כרטיס גירוד שאינו בשלמותו ,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

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

.9.2

בלא לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה ,עורכת 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 ,פרשנותו ,יישום הוראותיו
וקביעת כל הוראה משלימה במקרה שאין עליה תשובה בתקנון זה .המפקח יכריע בכל מחלוקת
שבין משתתף או נקודת מכירה לבין עורכת המבצע .החלטתו של המפקח בכל עניין שבתחום
אחריותו היא סופית ואינה ניתנת לערעור.
 .10.2המפקח רשאי לבטל זכייה של כל משתתף או נקודת מכירה ,אם לדעתו קיים חשש סביר שמקור
השתתפותם בהגרלה או זכייתם בהגרלה הינו 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 עורכת המבצע ו/או כלפי מי מהבאים מטעמה ו/או מכוחה ו/או הקשור אליה בכל הקשור
במישרין או בעקיפין במבצע (לרבות בקשר עם הליך איסוף הפרס מכל או בקשר עם מגוון
המוצרים שניתן לאסוף במסגרת מימוש הפרס וכיוצ"ב) .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 אחד מן הפרסים.
 .11.2עורכת 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 ולרבות
החנויות המשתתפות) ,בהודעה אשר תפורסם באתר .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.

 .11.3עורכת המבצע רשאית לגרוע או להוסיף מהחנויות המפורטות בנספח ב' לתקנון זה .כל שינוי
כאמור יפורסם באתר האינטרנט של עורכת המבצע.
 .11.4משתתף אינו רשאי לשנות את תנאי המבצע ,להוסיף עליהם או לגרוע מהם.
.11.5

לא ישתתפו במבצע עובדי עורכת המבצע ו/או עובדי החנויות המשתתפות ו/או בני משפחותיהם.

 .11.6בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של המבצע,
תגברנה הוראות תקנון זה.
 .11.7תקנון זה מנוסח ,משיקולי נוחות בלבד ,בלשון זכר .ההשתתפות בתחרות ,בהתאם להוראות
תקנון זה ,מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
 .11.8תקנון המבצע והנספחים המלאים נמצאים לעיון באתר האינטרנט של עורכת המבצע ,בכתובת
אתר האינטרנט של עורכת המבצע
 .11.9תקנון המבצע והנספחים המלאים נמצאים לעיון באתר.

נספח א'
רשימת הפרסים במבצע
מק"ט
12340715
6929362
12347195
6902100
6929893
12337293
12306894
12385189
12367139
12249291
12384568
12308504
12373618
12318057
12332485
12343898
12363399
12336940
12336909
12352485
6916121
6915872
6909314
12372533
12363422
12362512
6927713
6916122
6909316
6909317
6909318
6909341
6909343
6929621
6901353
6916952

תיאור הפרס
קטשופ מופחת סוכר  710גרם
קטשופ בקבוק לחיץ  750גרם
פתי בר פלוס  500גרם
פתי בר  500גרם
פתי בר קרמל  500גרם
קראנץ' רולס  450גרם
קראנץ' שוקולד  500גרם
קראנץ מקס  410גרם
טריקס  480גרם
נסקוויק  500גרם
ליון דגני בוקר שוקולד וקרמל  480גרם
סיני מיניס  500גרם
סינימיניס קרייזי קראש  410גרם
גולדן מיניס  570גרם
האני נאט פולין  625גרם
וופל בטעם שוקולד  200גרם
וופל בטעם לימון  200גרם
ספגטי פלוס  400גרם
פסטה מסולסלים פלוס  400גרם
פסטה צינורות פלוס  400גרם
מיני מקרוני  500גרם
מקרוני  500גרם
ספגטי  500גרם
אסם פלוס מסולסלים עתיר סיבים  500גרם
אסם פלוס ספגטי  50%יותר חלבון  400גרם
אסם פלוס פנה  50%יותר חלבון  400גרם
ספגטי מהיר הכנה  500גרם
פסטה גלגלים  500גרם
פסטה מסולסלים  500גרם
פסטה צדפים גדולים  500גרם
פסטה צדפים קטנים  500גרם
פסטה קרניים בינוניות  500גרם
פסטה תלתלים  500גרם
פסטה צינורות  500גרם
במבה יום הולדת  25גרם
במבה יום הולדת סרט  25גרם

נספח ב'
רשימת המרכולים והחנויות המשתתפים במבצע

שם מלא

כתובת

עיר

חינם פלוס קדימה
חינם פלוס בורגתה
סופר קליק
סופר זול בן גוריון
ריינס ת"א
סופר זול בן גוריון
המלך ג'ורג' ת"א
סופר זול בן גוריון-
סופר באבא הגדול
סופר זול אבן
גבירול
סופר זול בן גוריון
דיזינגוף ת"א
סופר בן גוריון

 13הרצל
הגפן 9002
 16הדרור
 62ריינס

צורן-קדימה
ברוגתה
יבנה
תל אביב -יפו

 39המלך
ג'ורג'
 1ישעיהו

תל אביב -יפו

סופר בן גוריון
סופר בן גוריון
סופר בן גוריון
סופר בן גוריון
סופר בן גוריון
סופר בן גוריון
סופר זול אבן
גבירול 103
סופר זול בן גוריון
סופר זול בן גוריון
בן יהודה 32
אין סטופ מרקט
ז.א.כ .בע"מ
נון סטופ מרקט

 74אבן
גבירול
215
דיזינגוף
 164בן
יהודה
יהודה
מכבי 32
בוגרשוב
19
קינג גורג
ברט
איינשטיין7
אבן גבירול
73
 103אבן
גבירול
 224בן
יהודה
 32בן
יהודה
100
דיזינגוף
27
ארלוזורוב
יפת 5

סופר חצות וחצי
בע"מ
סופר אדוארד יהוד ויצמן 55
הצופים 33
סופר אדוארד
רחובות
קרן היסוד
סופר עמנואל
31
גאולים 46
סופר עמנואל
ירושלים
סופר עמנואל
13
אושיסקין
סופר עמנואל
43
שבזי1
בייבי מזוז
ג'דיידה -
מאי אחמד ובניו
מכר
בע"מ
 20שפינוזה
סופר חצות וחצי
בע"מ

תל אביב -יפו
תל אביב -יפו
תל אביב -יפו
תל אביב -יפו
תל אביב -יפו
תל אביב -יפו
תל אביב -יפו
תל אביב -יפו
תל אביב -יפו
תל אביב -יפו
תל אביב -יפו
תל אביב -יפו
תל אביב -יפו
תל אביב -יפו
רמת גן
יפו
יהוד
רחובות
חולון
חולון
רעננה
רמת השרון
יבנה
ג'דיידה-מכר
ראשון לציון

שם מלא

כתובת

עיר

סופר חצות וחצי
ראשל"צ
מאי אחמד ובניו
בע"מ
מרכז מזון יהודה

הקישון 6

ראשון לציון

 1חורי

חיפה

 47מצפה
נוף
החרושת 8
איזור
תעשיה
קרני
שומרון
 25יהלום

כרמיאל

גדבאן
דוד י.סיטונאות
מזון יקנעם עילית
מחסני מזון חינם
קרני שומרון
טופ מרקט
בסיטונאות
וליחידים בע"מ
סופר בונוס
סופר בונוס
י.ד כהן
כרמים
סיטונאות מזוז
ובניו
סופר חצות וחצי
סופר קליק
אסלאן  -סופר חוף
הדקל
אברהם שווק
כרמיאל בע"מ
דוד י.סיטונאות
מזון רמת ישי
מחסני מזון חינם
פלוס תנובות
חינם פלוס שהם
היפר מור בע"מ
מאי אחמד ובניו
בע"מ
סיטונאות מזוז
אליהו ובנו

קריית
שאול 7
אחד העם
16
ק.ארבע
היקב 13
 25דרור

מעלות
יקנעם עילית
קרני שומרון
שערי תקווה
תל אביב
נתניה
ק.ארבע
ראשון לציון
יבנה
ראשון לציון

18
טרכטנברג
 7ויצמן
העליה

גדרה
נהרייה

 1האופן

כרמיאל

אזור
תעשיה
רמת ישי
מושב
תנובות
אזה"ת
שהם
 21מנחם
בגין
איזור
תעשיה
 1האומן

רמת ישי
תנובות
שהם
פתח תקווה
עכו
יבנה

