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תקנון מבצע הגרלות "הפתעה במטבח"
.1

הגדרות:

"מבצע ההגרלה" או "המבצע":
הגרלה נושאת פרסים בשם " הפתעה במטבח" ,שתיערך בהתאם להוראות תקנון זה.
"עורכת המבצע":
אסם סחר השקעות ח.פ  520026063מרח' 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.
"אתר המבצע":
אתר האינטרנט של עורכת המבצע שכתובתו  http://www. osem.co.il/saleבאמצעותו יוכלו
המשתתפים להירשם להגרלה על ידי הזנת פרטיהם האישיים ,פרטי החשבונית ופרטי
הרכישה".מוצרי אסם המשתתפים במבצע":
מגוון מוצרי בישול ואפייה המשווקים תחת המותג "אסם" המפורטים בנספח א'.
"טלאול":
שירות טלפוני ממוחשב שמספרו  039411444באמצעותו יוכלו המשתתפים להירשם להגרלה על
ידי הזנת פרטיהם האישיים ,פרטי החשבונית ופרטי הרכישה .מספר הטלפון אינו מספר חינם
"משתתף":
בגיר (מעל גיל  ,)18שהוא תושב ישראל או בעל היתר כניסה ושהייה כדין בישראל ,ואשר עומד
בתנאים המפורטים בתקנון זה.
"הפרסים":
הפרס כמפורט בנספח ב' לתקנון זה ,או פרס בעל ערך דומה לפי בחירת עורכת המבצע ושיקול
דעתה.

.2

רשימת הנספחים המצורפים לתקנון

נספח א' :רשימת מוצרי אסם המשתתפים במבצע.
נספח ב' :רשימת הפרסים המשתתפים במבצע.
נספח ג' :אישור על קבלת הזכייה.
.3

תקופת המבצע
 .3.1המבצע ייערך החל מיום ( 03.01.2018טו' טבת) ויסתיים ביום ( 08.02.2018כג' בשבט)
(להלן" :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 רכישת מוצרי אסם המשתתפים במבצע ולרבות התקשרות לטלאול המבצע,
או כניסה לאתר המבצע תיעשה בימים א-ה בלבד בין התאריכים  07.01.2018ועד
 08.02.2018בשעה  23:58בלבד.

.4

אופן ההשתתפות במבצע
 .4.1ההשתתפות במבצע כרוכה ברכישת מוצרי אסם המפורטים בנספח א' לתקנון זה במהלך
תקופת המבצע  -בסכום השווה או עולה על ( ₪ 59.90בקנייה בודדת) .מובהר ,כי לצורך
ההשתתפות במבצע ,המשתתפים יהיו רשאים לרכוש ממוצרי אסם המשתתפים במבצע
(כהגדרתם לעיל) ,בין אם ממותג אחד של מוצרים ובין אם משילוב של מותגים
המפורטים בנספח א' ,ובלבד שסכום הרכישה הכולל של מוצרי אסם יעלה על .₪ 59.90
 .4.2רוכשי מוצרים המבקשים להשתתף במבצע  -ועומדים בתנאים הקבועים בתקנון זה -
מוזמנים להשתתף במבצע באחת משתי הדרכים האפשריות שלהלן:
 .4.2.1האפשרות הראשונה הינה להתקשר ,במהלך תקופת המבצע ,לטלאול המבצע.
בטלאול המבצע יתבקשו רוכשי המוצרים ,בהתאם להנחיות שיובאו בפניהם שם
להקיש את מספר החשבונית ,פרטי הרכישה ואת פרטיהם האישיים.
.4.2.2האפשרות השניה הינה לגלוש לאתר המבצע ,במהלך תקופת המבצע ושם יכניסו
רוכשי המוצרים בהתאם להנחיות שיובאו בפניהם שם ,את פרטי החשבונית ,פרטי
הרכישה ,פרטיהם האישיים ובמידה ויתבקשו יזינו לאתר המבצע צילום של
החשבונית.
 .4.3על המשתתפים במבצע מוטלת האחריות לוודא  -טרם הרכישה  -כי המוצרים שהם
מבקשים לרכוש הם אמנם "מוצרי אסם" המקנים זכאות להשתתפות במבצע.
 .4.4הגרלות פרסי המבצע יערכו בתאריכים שלהלן ,בכל תאריך ,מלבד יום  10.1.2018בו
יועלו בגורל  4זוכים ,יועלה באקראי ובאופן ממוחשב ,שם של משתתף אחד אשר נרשם
להגרלה באמצעות אתר המבצע או באמצעות מערכת הטלאול .זכיית משתתף בפרס
המבצע כפופה לכך שהמשתתף עומד בכל התנאים הקבועים בתקנון זה.
תאריכי ההגרלה:
יום ד' ;10.01.2018
יום ה'  ;11.01.2018יום א'  ;14.01.2018יום ב'  ;15.01.2018יום ג'  ;16.01.2018יום ד'
 ;17.01.2018יום ה'  ;18.01.2018יום א'  ;21.01.2018יום ב'  ;22.01.2018יום ג'
 ;23.01.2018יום ד'  ;24.01.2018יום ה'  ;25.01.2018יום א'  ;28.01.2018יום ב'
 ;29.01.2018יום ג'  ;30.01.2018יום ד'  ;31.01.2018יום ה'  ;01.02.2018יום א'
 ;04.02.2018יום ב'  ;05.02.2018יום ג'  ;06.02.2018יום ד'  ;07.02.2018יום ה'
.08.02.2018

.4.5

.4.6

מובהר ,כי על המשתתפים לשמור את חשבונית הרכישה המקורית שבאמצעותה הם
רכשו את המוצרים והשתתפו במבצע ולהציגה במידה ויעלו בגורל ,כתנאי לקבלת
הפרס.
מובהר כי כל חשבונית יכולה להשתתף רק פעם אחת וזאת אף אם החשבונית מציגה
רכישה של מוצרי אסם המשתתפים במבצע בסכומים העולים על  ₪ 59.90או מהווים
כפולות של סכום זה.

אופן ביצוע ההגרלה:

.5

 .5.1כל פרטי המשתתפים שהוזנו למערכות הרישום (הן למערכת הטלאול והן לאתר המבצע)
במהלך תקופת המבצע ייאגרו במערכת הממוחשבת באמצעותה נערך המבצע כאשר
במועדי ההגרלות כמפורט בסעיף  4.4לעיל ,יוגרלו מביניהם ,באופן אקראי וממוחשב
הזוכים ,וזאת בכפוף לעמידת המשתתפים הזוכים בתנאי התקנון ובהוראות כל דין
(להלן" :ההגרלה" ו"-הזוכים" ,בהתאמה).
 .5.2לאחר ביצוע ההגרלה ,תפעל עורכת המבצע או מי מטעמה לאתר את הזוכים ,באופן
המפורט להלן ,והכול בכפוף להוראות תקנון זה (להלן" :תאום הזכייה").
 .5.3תהליך ההגרלה דלעיל יערך בפיקוח המפקח על ההגרלה ,או על ידי מי שמונה מטעם
המפקח על ההגרלה לכך.

הפרס:

.6

 .6.1מובהר בזאת כי במסגרת ההגרלה בהגרלה יועלו בגורל  25משתתפים ("משתתפים
זוכים") ,אשר יזכו כל אחד במארז מוצרי חשמל כמפורט בנספח ב' לתקנון (להלן" :פרס
המבצע") או יבחרו להמיר את פרס המבצע כפי שיפורט בסעיף  7.7להלן.
 .6.2פרס המבצע יוענק בידי עורכת המבצע או מי מטעמה ,בכפוף להוראות תקנון זה.

קבלת פרס המבצע:
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 .7.1עורכת המבצע תפרסם את שמות המשתתפים הזוכים ותודיע להם על זכייתם בכל דרך
שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדי ולפי כל דין.
.7.2
.7.3
.7.4
.7.5

.7.6

.7.7

הזוכים יקבלו את פרס המבצע באמצעות שובר איתו יוכלו לפנות לספק הפרס בהתאם
לפרטים שימסרו לזוכים (להלן" :שובר הזכייה").
באמצעות שובר הזכייה יוכלו הזוכים ,בהתאם להנחיות שיקבלו מעורכת המבצע ,לתאם
את קבלת הפרס אל מול ספק הפרס.
תיאום מועד אל מול ספק הפרס לצורך מימוש שובר הפרס וקבלת הפרס בביתו של
הזוכה ,יעשה על ידי הזוכה באופן יזום אל מול ספק הפרס בתוך  30יום מיום שיקבל
הזוכה את שובר הזכיה.
מובהר כי מוצרי החשמל הנכללים בפרס ,אשר יגיעו לביתו של הזוכה לאחר תיאום אל
מול ספק הפרס ,יגיעו בצבעים אשר ימצאו במלאי של ספק הפרס נכון למועד תיאום
מועד אספקת הפרס ולזוכה לא יהיו טענות כלפי עורכת המבצע ו/או כלפי ספק הפרס
בקשר לצבעם של מוצרי החשמל.
במידה שלא ייווצר קשר עם הזוכה ו/או הזוכה לא יגיע לקחת את הפרס במועד שתואם
עמו או לא יאפשר תיאום מועד לקבלת פרס המבצע ,בהתאם לשיקול דעתה של עורכת
המבצע ,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.
בתוך  15ימים מיום קבלת הודעת הזכיה אצל הזוכה ,ובתנאי שהזוכה לא נטל לידיו
שובר זכייה ,ו/או לא פנה לספק הפרס לצורך מימוש שובר הזכיה ,יוכל הזוכה לעדכן את

עורכת המבצע בכתב באמצעות דואר רשום לכתובת רימון  2איזור התעשייה חבל
מודיעין או באמצעות דוא"ל  Oksana.moshayev@il.nestle.comבמידה ויהיה מעוניין
להמיר את פרס המבצע בשובר לרכישת מוצרים באתר "וואלה שופס" ,בהתאם לנוסח
בקשת ההמרה המצורף כנספח ד' לתקנון (להלן בהתאמה" :שובר הרכישה" ו "בקשת
ההמרה").
 .7.8מובהר כי במידה ויבקש זוכה להמיר את הפרס יוכל לממש את שובר הרכישה באתר
"וואלה שופס" רק בהתאם לתוקף השובר ובהתאם לתנאי אתר "וואלה שופס" בלבד
וללא מוצרי אתר "וואלה טורס" ו/או מוצרי תיירות מסוג כלשהו וכי ייתכן שיגבו ממני
דמי שליחות ו/או מיסים ו/או תשלומים אחרים בעת מימוש השובר לרכישת מוצרים
ב"וואלה שופס" ,הכל בהתאם לתנאי האתר.
 .7.9עוד מובהר כי שוויו של שובר הרכישה יקבע לפי שווי סל מוצרי החשמל אותו לא מעוניין
הזוכה לקבל ,כפי שיהיה שוויו לעורכת המבצע נכון ליום הנפקתו על ידי עורכת המבצע
ו/או ספק הפרס.
מובהר למען הסר ספק כי במידה ויבקש הזוכה להמיר את שובר הפרס בשובר
.7.10
רכישה באתר "וואלה שופס" יבוטל שובר הפרס ככל והתקבל אצל הזוכה באופן מיידי
והזוכה לא יהיה זכאי לכל פרס אחר מלבד שובר הרכישה.
החל מקבלת בקשת ההמרה לא יוכל עוד הזוכה לחזור בו ולהחליף את הפרס
.7.11
פעם נוספת ויהיה רשאי לממש את הזכייה אך ורק במימוש לרכישת מוצרים באתר
וואלה שופס כאמור.
מובהר ,כי כל טעות ,אי בהירות או אי-דיוק בנתונים שיזין המשתתף בטלאול או
.7.12
באתר המבצע או בפרטים שיימסרו לעורכת המבצע על-ידי המשתתף בכל דרך אחרת
ו/או חשבונית כפולה ,לא תקינה ,שאינה ברורה ו/או אינה תואמת את פרטי המשתתף
ו/או את פרטי הרכישה כפי שהוזנו בטלאול או באתר המבצע ,עלולים להביא לשלילת
הפרס ממשתתף זוכה ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת המבצע ומבלי שתעמוד
למשתתף הזוכה כל טענה בעניין.
קבלת פרס המבצע תיעשה על ידי המשתתף במיקום שיקבע לפי שיקול דעתה
.7.13
הבלעדי של עורכת המבצע ו/או העוזרת לעורכת המבצע ובמועד שייקבע על ידה ובטרם
יחלפו  30ימים מיום ההכרזה על המשתתפים הזוכים.
 .7.14מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מובהר כי עורכת המבצע רשאית לקבוע כי מועד קבלת
הפרס יתואם אל מול חנות היבואן/המשווק של הפרס ,הכל בהתאם להודעה שיקבלו
הזוכים מעורכת המבצע ו/או העוזרת לעורכת המבצע או מי מטעמה.
 .7.15משתתף זוכה לא יהא זכאי לקבלת כל סך כספי ,זיכוי ו/או כל הטבה אחרת זולת פרס
המבצע בו זכה .פרס המבצע הינו חבילת מוצרים אשר אינה ניתנה 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 והכל בכפוף
להוראות סעיף  7.7לעיל.
 .7.16למשתתף הזוכה לא תעמוד כל טענה או תביעה כלפי עורכת המבצע או כלפי מי מטעמה
בקשר עם איכותו של פרס המבצע על כל המוצרים הנכללים בו ,תקינותם או התאמתם
לצרכי המשתתף הזוכה ,וכן בקשר עם ההנאה שהופקה מהפרס.
 .7.17עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ,לגרוע ולשנות את פרסי המבצע ו/או
להציע פרסים חלופיים לפרסי המבצע ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .7.18קבלת 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.
 .7.19כל ההוצאות שיוציאו הזוכים במסגרת מימוש הפרסים ,איפוא ,תהיינה באחריות הזוכים
בלבד ועל חשבונם ,וכן ישאו הזוכים בתשלום מס זכייה ,ככל ויידרש ובכל הוצאה ,אגרה,
מס ,או תשלום אחר הכרוך במימוש הפרסים במישרין או בעקיפין.
 .7.20האחריות בגין הפרסים ,ככל שקיימת ,תינתן על ידי היבואן או היצרן של הפרסים,
ולזוכה לא תהיה כל טענה ,דרישה או תביעה בקשר עם כך כלפי עורכת המבצע.
 .7.21במועד מסירת הפרס תהיה עורכת המבצע ו/או מי מטעמה ,רשאית לדרוש מן הזוכים
למלא ולחתום על טופס המאשר כי הפרס נמסר להם ,כי הם עומדים במלוא תנאי תקנון
זה וכי הם מוותרים על כל טענה כלפי עורכת המבצע וכל מי מטעמה בנוגע למימוש הפרס.

 .7.22מובהר כי הפרס כולל רק את המפורט במסגרת נספח ב' לתקנון זה .כל יתר ההוצאות
שיוציאו הזוכים במסגרת מימוש הפרס ,איפוא ,תהיינה באחריות הזוכים בלבד ועל
חשבונם.
 .7.23עוד מובהר ,כי מסירת שובר המקנה זכות לקבלת הפרס אצל צד שלישי תיחשב כחלוקת
הפרס מצד עורכת המבצע לזוכה לכל דבר ועניין.
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תנאי ההשתתפות בהגרלה:

 .8.1משתתף אשר רכש במהלך תקופת המבצע ,בדרך מסחרית רגילה ,ממוצרי אסם
המשתתפים במבצע בסך של לפחות  ₪ 59.90והזין במהלך תקופת המבצע את פרטיו
האישיים ואת פרטי הרכישה והחשבונית באמצעות טלאול המבצע או באתר 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 בטלאול או באתר המבצע באופן חסר ,כפול ,לקוי
או שגוי ו/או במקרה שהזוכה יסרב לחתום על כתב ויתור בנוסח המצורף לתקנון זה
כנספח ג' ,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 שמשתמש עשה שימוש בחשבונית רכישה על ידי הזנת פרטיה
למערכת הטלאול או לאתר 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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פרסום תוצאות ההגרלה

 .9.1רשימת הזוכים תועבר לידי עורכת המבצע באמצעות הנתונים שיתקבלו בטלאול או
באמצעות אתר המבצע .עורכת המבצע תפעל לשם איתור הזוכים בהגרלה ,יצירת קשר
עמם ,אישור זכאותם לפרס ומסירת אישור הזכייה לידיהם.
 .9.2בנוסף לאמור לעיל ,תינתן לזוכים הודעה גם בדרכים המתחייבות על פי תנאי ההיתר
הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין התשל"ז.1977-
 .9.3זוכה 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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פסילת משתתפים

 .10.1עורכת המבצע תהא רשאית:
 .10.2להפסיק 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.
 .10.3לעכב 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

 .11.1המפקח 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

 .12.1המשתתף 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 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 אחד מן הפרסים.
 .12.2עורכת 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) ,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.
 .12.3עורכת 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 הרישום 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 הרישום ,ולא תשאנה
באחריות לאמור לרבות להפסקות ,הפרעות ,ניתוקים ,נזקים ,הוצאות ,הפסדים ,מניעת
רווח וכיו"ב ,אשר ייגרמו למשתתף ,במישרין או בעקיפין.
 .12.4משתתף 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.
 .12.5בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של
המבצע ,תגברנה הוראות תקנון זה.
 .12.6תקנון המבצע והנספחים המלאים נמצאים לעיון באתר.
 .12.7תקנון זה מנוסח ,משיקולי נוחות בלבד ,בלשון זכר .ההשתתפות בתחרות ,בהתאם
להוראות תקנון זה ,מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
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מקט
6929621
6909314
6909316
6909341
6909343
6909317
6915872
6909318
6916121
6927713
6916122
6909313
12336940
12336909
12352485
6910431
6910432
12312056
12312151
6929356
6924408
6930051
12323725
12323741
12320276
12323724
12320301
12320277
12323722
12317693
12323742
12323740
12323723
12323726
12323719
12323720
6902225
6902232
6927774
6916012
6916011
6920773
6920777
6928998

נספח א'  -רשימת המוצרים המשתתפים במבצע
ברקוד
7290107871990
7290000060880
7290000060781
7290000060828
7290000060248
7290000060842
7290000060217
7290000060859
7290100684139
7290105694614
7290100684146
7290000060118
7290109358567
7290109358543
7290111564253
7290000060880
7290000060781
7290109351827
7290109351841
7290106578081
7290000070124
7290107874274
7290000060316
7290000069258
7290109353517
7290000060323
7290109353753
7290109353494
7290000067735
7290109353272
7290000060330
7290006653765
7290008775892
7290000060538
7290000060491
7290000060415
7290000060200
7290000060903
7290105695024
7290000060576
7290000060408
7290000061450
7290000061214
7290106575271

שם המוצר
פסטה אסם צינורות  500גרם
אסם ספגטי 500גרם
אסם פסטה מסולסלים 500גרם
אסם פסטה קרניים בינוניות 500גרם
אסם פסטה תלתלים 500גרם
אסם פסטה צדפים גדולים 500גרם
אסם מקרוני 500גרם
אסם פסטה צדפים קטנים 500 24גרם
אסם מיני מקרוני 500גרם
אסם ספגטי מהיר הכנה 500גרם
אסם פסטה גלגלים 500גרם
אסם ספגטי 250גרם
אסם ספגטי פלוס 400*24גרם
אסם פסטה מסולסלים פלוס 400*16גרם
אסם פסטה צינורות פלוס 400*16גרם
אסם ספגטי לאחר הפסח 500*20גרם
אסם פסטה מסולסלים לאחר הפסח 500*12גרם
אסם בגדול ספגטי  1.2ק"ג
אסם בגדול פסטה מסולסלים  1.2ק"ג
אסם ספגטי מאח500*2 10 .גרם
ספגטי אסם רביעיות X4500
מארז זוג מסולסלים אסם
פרפקטו ספגטי 500 3גרם
פרפקטו פנה ריגאטה 500*12גרם-חדש
פרפקטו אטריות פפרדלה 500*10גרם
פרפקטו ספגטיני 500*20 2גרם-חדש
פרפקטו ספירלי טריו 500*12גרם-חדש
פרפקטו פארפאלה 500*12גרם
פרפקטו ניוקי תפוח אדמה 500גרם
פרפקטו ספגטי עתיר בסיבים 500*20גרם
פרפקטו ספירלי 500*12גרם-חדש
פרפקטו פסטה פטוצ'יני 500גרם
פרפקטו פסטה לינגויני 500*20גרם-חדש
פרפקטו ניוקי צדפים 500*12גרם חדש
פרפקטו קיפרי ריגאטי 500*12גרם.חדש
פרפקטו לזאניה 500גרם
אסם פתיתים אפויים קוסקוס 500גרם
אסם פתיתים אפויים אורז 500גרם
אסם פתיתים אפויים אורז עם אטריות 500ג
אסם פתיתים אפויים כוכבים 500גרם
אסם פתיתים אפויים טבעות 500גרם
אסם פתיתים קוסקוס  3צבעים 500גרם
אסם פתיתים קוסקוס עם בצל 500גרם
אסם פתיתים אפויים פלוס ירקות 400

מקט
6928967
6929005
12337098
6902222
12312055
12312033
6929515
6910508
6905532
6905635
6913624
6902258
6910509
12336908
12312153
12309738
6908509
6908510
6901426
6912420
6910091
6927300
12337106
12312052
6928661
12325534
6907873
6917287
12325927
6920765
6920207
6920764
6927764
12348385
12348387
12348365
12348367
12348366
6927763
12356826
12356825
6919928
6919930
6914257
6914258

ברקוד
7290106575011
7290106575332
7290109358666
7290000060200
7290109351803
7290109351780
7290002260479
7290000060972
7290000060163
7290000060958
7290000060965
7290000060156
7290000060927
7290109358529
7290109351865
7290109351186
7290000313290
7290000313283
7290000064758
7290006653819
7290006567048
7290105691897
7290109358604
7290109351766
7290106573086
7290100685136
7290000070308
7290100685341
7290100685334
7290000070353
7290100689301
7290000070322
7290105694928
7290111563607
7290109352244
7290111563560
7290111563546
7290105695536
7290105694904
7290111565007
7290111564987
7290000493183
7290000493176
7290100680711
7290100680728

שם המוצר
אסם פתיתים אפויים פלוס חיטה מלאה  400גרם
אסם פתיתים אפויים פלוס בורגול  400גרם
אסם פתיתים קוסקוס פלוס סיבים 400*12ג
אסם פתיתים אפויים קוסקוס אחפ500*12.גרם
אסם בגדול פתיתים אפויים קוסקוס  1.2ק"ג
אסם בגדול פתיתים אפויים אורז  1.2ק"ג
אסם פתיתים אפויים קוסקוס מאח500*2 6.גרם
אסם אטריות דקיקות 400גרם
אסם אטריות דקות 400גרם
אסם אטריות בינוניות 400גרם
אסם אטריות רחבות 400גרם
אסם אטריות ביצים דקות 200גרם
אסם אטריות דקיקות 250גרם
אסם אטריות דקיקות פלוס 330*16גרם
אסם בגדול אטריות דקיקות  1ק"ג
גירף  25%אטריות
אסם נודלס אטריות מסולסלות 200גרם
אסם נודלס ביצים שטוחות 300גרם
אסם קוסקוס אמיתי 350גרם
אסם קוסקוס דק 350גרם
אסם פתיתי קוסקוס ישראלי 350גרם
אסם קוסקוס עם חיטה מלאה 350גרם
אסם קוסקוס פלוס סיבים 330*12גרם
אסם בגדול קוסקוס אמיתי  1.2ק"ג
מארז זוגות קוסקוס
אסם מרק טעם עוף 1קג
אסם מרק עוף אמיתי 400גרם
אסם מרק זך טעם עוף רכיבים טבעים 400ג
אסם מרק עוף אמיתי רכיבים טבעיים 400גרם
אסם אבקת מרק בצל רכיבים טבעיים 400ג
אסם עדיף זך טעם עוף 400גרם
אסם אב.מרק פטריות רכיבים טבעיים 400ג
אסם אב.מרק בצל ר.טבעי.מיכל קטן 220גרם
אסם מרק עוף אמיתי  25%תוספת
אסם מרק טעם עוף  25%תוספת
אסם מרק קטניות פיקנטי
אסם מרק עדשים
אסם מרק ירקות שורש
אסם אב.מרק פטריות ר.טבעי.מיכל קטן 220ג
אסם עוף אמיתי ר.ט 33% .דל נתרן 300*6גרם
אסם טעם עוף ר.ט 33% .דל נתרן 300*6גרם
אסם אבקת רוטב פטריות 30 3גרם
אסם אבקת רוטב צלי לבשר 22 3גרם
אסם פירורית זהב 350גרם
אסם פירורית 350גרם

מקט
6901110
6927610
6917509
12313941
12318721
6923986
6901132
6912644
6930312
6926389
6916457
6930306
6926390
6926401
6926403
6927953
6929706
6929362
6929696
6925723
12340715
12357680
6913350
12319737
12319906
12319904
12319903
6912352
6926382
12308899
6926384
6923432
6914855
6926386
6926387
6930214
6913127
6920074
6909334
6912903
6909330
6909328
12312032
6927189
12358730

ברקוד
7290000067544
7290105693952
7290100685600
7290109352534
7290109353340
7290100685563
7290000067407
7290006983206
7290100681114
7290000061108
7290100684306
7290000072227
7290000072241
7290000061085
7290100683200
7290105695994
7290107870429
7290000072623
7290000072630
7290000063096
7290109358734
7290111565373
7290000072692
7613035807778
7613035809857
7613035809123
7613035809109
7290006653475
7290000072203
7290100681244
7290008775731
7290000065663
7290100680155
7290000072890
7290000072913
7290107875295
7290000272696
7290000272726
7290000063140
7290000063133
7290000068701
7290000061283
7290109351742
7290105691064
7290000066516

שם המוצר
אסם פירורית פירורי לחם זהב 200גרם
אסם פירורית זהב שומשום 200גרם
אסם פירורית זהב חיטה מלאה 200גרם
אסם פירורית גירף 20%
מארז פירורית שלשות
מארז פירורית זוגות
אסם פירורית מתובל 200גרם
אסם פלאפל בקלי קלות 180גרם
אסם רוטב סויה בסגנון סיני 600מל
אסם רוטב טריאקי 290מל
אסם רוטב צ'ילי מתוק 600מל
אסם רוטב סויה בסגנון סיני 290מל
אסם רוטב פיצה 290מל
אסם רוטב צ'ילי מתוק 290מל
אסם רוטב ברביקיו 290מל
אסם רוטב סויה קלאסי 290מל
רוטב בסיס לבישול להכנת  5רטבים
אסם קטשופ בקבוק לחיץ 750גרם
אסם קטשופ חריף 750גרם
אסם קטשופ מארז אחיד 750*2 6גרם
אסם קטשופ מופחת סוכר 710*9גר
אסם קטשופ טוסט 750*9גרם
אסם רוטב ספגטי 500גרם
רוטב עגבניות פרפקטו לבולונז  400*6ג
רוטב עגבניות פרפקטו לבישול ולפסטה  400*6ג
רוטב עגבניות פרפקטו עם חתיכות פלפלים לשקשוקה  400*6ג
רוטב עגבניות ובזיליקום פרפקטו  400*6ג
אסם רוטב לסלט אלף האיים 600מל
אסם רוטב לסלט אלף האיים 290מל
אסם רוטב לסלט שום 290מל
אסם רוטב לסלט וינגרט 290מל
אסם רוטב לסלט קיסר 290מל
אסם רוטב אלף האיים לייט 600מל
אסם רוטב אלף האיים לייט 290מל
אסם רוטב שום לייט 290מל
אסם רוטב ויניגרט לייט  290מל
עסיס מיץ לימון משומר 1ליטר
עסיס חומץ טבעי 1 5%ליטר חדש
אסם שקדי מרק רכיבים טבעיים 400גרם
אסם שקדי מרק רכיבים טבעיים 100גרם
אסם שקדי מרק רכיבים טבעיים מיכל 400*10גרם
אסם שקדי מרק רכיבים טבע500*12.גרם קדמ25%
אסם שקדי מרק 1*6קג
אסם שקדי מרק קדמ.מארז זוגות 400*2 6גרם
אסם שקדי מרק  3צבעים 400*12גרם-חדש

מקט
6907951
6912647
6922112
6913471
6930297
6930434
6930432
6930433
6930428
6930431
12313938
6928903
6927824
6928902
6930410
6930411
6930409
12348354
12347871
12347722
12347721
6920264
6920266
6930566
6929733
12340632
6929727
6929728
6929734
6922770
6909701
6908055
6925787
6925952
6908058
6928756

ברקוד
7290000065090
7290006983152
7290000062952
7290000078212
7290107875820
7290107877527
7290107877541
7290105690456
7290105690777
7290105690692
7290109352510
7290106574625
7290105695215
7290106574588
7290107876568
7290107876582
7290107876544
7290111563515
7290111563072
7290111563010
7290111562990
7290100689844
7290100689820
7290107877749
7290107870818
7290107870702
7290107870702
7290107870726
7290107870832
7290000070193
7290000070520
7290000064321
7290000069661
7290000080000
7290000064505
7290106574328

7290000064499 6908056
7290111563058 12347872
7290100683880 6916025
7290000073750 6907025
7290000073767 6907026
7290000073774 6907027
7290100680650 6914233
7290100680667 6914234
7290000067599 6910410

שם המוצר
אסם מיני קרוטונים למרק וסלט 400גרם
אסם קרוטונים מתובלים 400גרם
אסם מיני קרוטונים למרק וסלט 250גרם
אסם קרוטונים מתובלים 250גרם
אסם קרוטונים אפויים בתיבול ביתי 180*12ג
אסם זוג מרק נמס עגבניות .בדץ 60*12גרם
אסם זוג מרק נמס טעם עוף בדץ 52*10גרם
אסם זוג מרק נמס אפונה בדץ 52*14גרם
אסם זוג מרק נמס פטריות בדץ 48*14גרם.
אסם זוג מרק נמס ירקות בדץ 56*10גרם
אסם זוג מרק נמס תירס בדצ 48*12גרם
אסם מרק נמס  XLטעם עוף 24ג
אסם מרק נמס  XLירק.ושקדי מרק28 2ג
אסם מרק נמסXLעגבניות עגב39 2.ג
אסם מרק נמס עגבניות מאגדת 19*5 8גרם
אסם מרק נמס אפונה מאגדת 18*5 8גרם
אסם מרק נמס תירס מאגדת 18*5 8גרם
אסם זוג מרק נמס ירקות כתומים 44*14גרם
אסם זוגות מרק עוף אטריות וקרוטונים46*10ג
אסם זוג מרק נמס עגבניות פיקנטי בדצ50*12ג
אסם זוג מרק נמס עדשים בדצ 34*14ג
מרק בישול עוף עם איטריות בד"צ  70גר'
מרק בישול עגבניות עם אורז בד"צ  117גר'
מרק בישול אפונה בד"צ  118גר'
מרק בישול ירקות כתומים  97גר'
מרק בישול תירס  85גר' חדש
מרק בישול תירס  85גר'
מרק בישול ירקות  62גר'
מרק בישול פטריות בד"צ  89גר'
מרק בישול עוף עם אטריות  55גר'
מרק בישול ירקות  50גר'
תבשיל משפחתי מג'דרה אורז עם עדשים בד"צ  145גר'
תבשיל משפחתי פסטה ברוטב פטריות מוקרם בד"צ  143גר'
תבשיל משפחתי אורז בסגנון ספרדי בד"צ  140גר'
תבשיל משפחתי פתיתים אפויים עם ירקות בד"צ  130גר'
תבשיל משפחתי אורז עם איטריות וירקות בסגנון סיני בד"צ
 130גר'
תבשיל משפחתי קוסקוס עם ירקות  140גר'
אסם תבשיל משפ' קוסקוס עם ירקות 146*7ג
אסם פירה  260גרם
מנה חמה נודלס אטר+.ירק.ט.עוף70*6 6גרם
מנה חמה נודלס אטר+.ירק.ט.בקר70*6 6גרם
מנה חמה נודלס אטר+ירק.ט.פיקנטי 70*6 6גרם
מנה חמה נודל+.ירקות תאילנדי76*6 6גרם
מנה חמה נודלס+ירקות ט.סצ'ואן76*6 6גרם
מנה חמה ספגטי בולונז 65*12גרם

מקט
6910415
6910418
6910421
6930437
6930435
6930728
12321640
12336613
12341725
6901677
6901679
12341593
6927363
6928625
12307081
12318982
12341574
12342776
6922515
6905571
6925971
6922516
6920622
6917185
6922517
6926193
12316448
6929550
6922528
6922521
6922838
6922523
6922518
6922630
6920619
6930562
12312056
12312151
12312055
12312033
12312153
12312052
12312032
6929356
6929515

ברקוד
7290000073415
7290000065335
7290000064871
7290000073125
7290000065540
7290107875912
7290109354019
7290000065557
7290111560606
7290000063157
7290000063102
7290111560583
7290105691934
7290106572997
7290109350738
7290109353395
7290111560538
7290111560750
7290000068138
7290000062129
7290104501661
7290000068169
7290000060385
7290100685068
7290100681015
7290104503269
7290109353104
7290000493923
7290000068190
7290000068237
7290000077642
7290000068251
7290000068206
7290100685525
7290000060446
7290107877725
7290109351827
7290109351841
7290109351803
7290109351780
7290109351865
7290109351766
7290109351742
7290106578081
7290002260479

שם המוצר
מנה חמה פסטה ברוטב פיצה 61*12גרם
מנה חמה פירה וירקות 55*12גרם
מנה חמה פירה תפוא.ובצל 56*12גרם
מנה חמה פסטה עם עגבניות ר.טבע .בדץ62*12ג
מנה חמה פסטה מוקרמת בדץ 55*12גרם
מנה חמה פסטה עגבניות חריף אש בדצ 62*12ג
אסם מנה חמה קוסקוס עם עדשים 87*12גרם
מנה חמה קוסקוס וירקות בדצ 84*12גרם
מנה חמה קוסקוס עגבניות פיקנטי 84*12גרם
אסם קמח עוגה תופח מאליו 1קג
אסם קמח עוגה תופח מאליו 350גרם
אסם קמח תופח עם  30%חיטה מלאה 1*10קג
אסם קמח שמרים 1*10קג
אסם קמח שמרים פוקצ'ה 1*10קג
אסם קמח שמרים לבצק ב 5דקות 650*10גרם
אסם קמח שמרים ללא גלוטן 350*12גרם
אסם קמח שמרים עם  30%חיטה מלאה1*10קג
אסם קמח לבן עם  30%חיטה מלאה 1*10קג
אסם פודינג אינסטנט וניל 80גרם
אסם פודינג אינסטנט וניל 1קג
אסם פודינג בטעם וניל צרפתי 80גרם
אסם פודינג אינסטנט שוקולד 95גרם
אסם אינסטנט פודינג וניל 320גרם
אסם פדנג.אינס.ונל.פצפוצי שקלד110.ג
אסם פודינג אינסטנט ריבת חלב 84גרם
אסם פודינג בטעם שוקולד מריר 95גרם
אסם פודינג בטעם תות
אסם פודינג שוקולד לבן
אסם ג'לי תות שדה צבעים טבעיים 90גרם
אסם ג'לי פטל צבעים טבעיים 85גרם
אסם ג'לי תות צבעים טבעיים 1קג
אסם ג'לי אננס צבעים טבעיים 85גרם
אסם ג'לי משמש צבעים טבעיים 85גרם
מארז זוגות ג'לי תות
אסם ג'לי תות מאח 360גרם
אסם שייק ובייק פנקייק 220*9גרם
אסם ספגטי 1.2*9קג
אסם פסטה מסולסלים 1.2*9קג
אסם פתיתים אפויים קוסקוס 1.2*6קג
אסם פתיתים אפויים אורז 1.2*6קג
אסם אטריות דקיקות 1*8קג
אסם קוסקוס אמיתי 1*5קג
אסם שקדי מרק 1*6קג
אסם ספגטי מאח500*2 10 .גרם
אסם פתיתים אפויים קוסקוס מאח500*2 6.גרם

מקט
12309738
12348563
12348387
12349956
12349957
12348385
12349958
12349955
6922630
6923986
6928661
6927189
6930051
6930051
6924408
6917811
12318721
6925723
6924681
6909328

.1

ברקוד
7290109351186
7290111563645
7290109352244
7290111563812
7290111563799
7290111563607
7290111563751
7290111563775
7290100685525
7290100685563
7290106573086
7290105691064
7290107874274
7290107874274
7290000070124
7290100682791
7290109353340
7290000063096
7290000072654
7290000061283

שם המוצר
גירף אטריות  25%תוספת
גירף טעם עוף 1.1קג  10%תוספת
גירף טעם עוף  25% 400תוספת
גירף ספגטי  20% ,600תוספת
גירף ספיראלי  20% ,600תוספת
גירף עוף אמיתי  25% 400תוספת
גירף פנה  20% ,600תוספת
גירף פרפלה  20% ,600תוספת
זוגות ג'לי  -ללא מחיר על המארז
מארז זוגות זהב  200גרם  -זוג ב 9.90
מארז זוגות קוסקוס
מארז זוגות שקדי מרק
מארז מסולסלים אסם 500*2
מארז מסולסלים אסם 500*2
ספגטי אסם רביעיות X4500
פודינג וניל שלישיה
פירורית זהב  3*220גר'
קטשופ מארז זוגות 2*750
רביעית ג'לי תות במחיר מדהים
שקדי מרק ג'ירף  25%תוספת

נספח ב'  -תיאור הפרס המשתתף במבצע

חבילת מוצרי חשמל המכילה כמפורט להלן:

מקרר שארפ דגם  ,SJ-2277מקפיא עליון בנפח  553ליטר
 No-Frostהלכתי למהדרין עם טכנולוגיית קירור היברידית וננו מסנן לנטרול
ריחות דירוג אנרגטי .B

מיקסר מקצועי  KitchenAidדגם  KSM-150עם קערת
נירוסטה כ 5 -ליטר 10 ,דרגות מהירות ,במגוון צבעים לבחירה | תוצרת ארה"ב!

כיריים גז סאוטר  5להבות תוצרת ספרד דגם
 HBA23B253Eרוחב  75ס"מ משטח זכוכית מחוסמת.

תנור בילד אין דלונגי דגם  8 ,NDB433ANתוכניות אפיה
טורבו אקטיבי עם תאורה פנימית תוצרת איטליה בגימור שחור.

מיקרוגל סאוטר דגם  KOR-9GKRSבנפח  26ליטר
הספק  900וואט כולל  5תוכניות קבועות לבישול אוטומטי.
לחילופין ,יוכלו המשתתפים להמיר את הפרס לשוברי רכישה באתר "וואלה שופס" בהתאם
להוראות התקנון

נספח ג'  -אישור על קבלת הזכייה

.2
.1

שם פרטי_____________________ :

 .2שם משפחה_____________________ :
 .3ת.ז_____________________ :.
 .4גיל_____________________ :
 .5כתובת_____________________ :
 .6טלפון_____________________ :
 .7תאריך חשבונית הרכישה___________
 .8מספר חשבונית הרכישה_____________________ :
.3

הפרס בו זכה המשתתף

א.

אני מאשר כי קראתי את תקנון המבצע וכי אני עונה על הגדרת משתתף זוכה ,בהתאם
לתנאי התקנון.

ב.

הובהר לי שעורכת המבצע ו/או מי מטעמה אינן אחראיות למימוש הפרס או ,לתקינותו
לשימוש שאעשה בו.

ג.

החתום/ה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי אין לי ולא תהיינה לי טענות ו/או דרישות ו/או
תביעות כלשהן כלפי עורכת המבצע ו/או מי מטעמה בקשר עם מימוש הפרס או קבלתו,
והנני פוטר/ת את כל הנ"ל באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור.
תאריך_______________ :חתימה.___________________ :

נספח ד' – בקשה להמרת הפרס

.4
.9

שם פרטי_____________________ :

 .10שם משפחה_____________________ :
 .11ת.ז_____________________ :.
 .12גיל_____________________ :
 .13כתובת_____________________ :
 .14טלפון_____________________ :
 .15תאריך חשבונית הרכישה___________
 .16מספר חשבונית הרכישה_____________________ :
ד.

אני מאשר כי קראתי את תקנון המבצע וכי אני עונה על הגדרת משתתף זוכה ,בהתאם
לתנאי התקנון.

ה.

אני מאשר כי הובהר לי שהפרס בו זכיתי הינו חבילת מוצרי חשמל כמפורט בנספח ב'
לתקנון המבצע.

ו.

מאחר ואינני מעוניין לקבל את חבילת מוצרי החשמל בה זכיתי במסגרת מבצע ההגרלות,
אני מבקש כי עורכת המבצע תמיר את הפרס בו זכיתי ,לשובר זכייה אשר שוויו כשוויסל
מוצרי החשמל כפי שעומד שוויו (השווי לעורכת המבצע בהתאם למחיר של ספק הפרס) נכון
ליום הנפקתו על ידי עורכת המבצע ו/או ספק הפרס ₪ .באתר "וואלה שופס" .הובהר לי
שעורכת המבצע ו/או מי מטעמה אינן אחראיות למימוש הפרס באתר "וואלה שופס" על ידי
ו/או לטיבם ותקינות המוצרים שארכוש באמצעות שוברי הקנייה באתר "וואלה שופס"
ו/או לאפשרויות העומדות בפניי לרכישת מוצרים באתר ו/או למלאי המוצרים באתר
"וואלה שופס" ו/או לשימוש שאעשה במוצרים אלה.

ז.

החתום/ה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי אין לי ולא תהיינה לי טענות ו/או דרישות ו/או
תביעות כלשהן כלפי עורכת המבצע ו/או מי מטעמה בקשר עם המרת הפרס בשוברי קנייה
לאתר "וואלה שופס" מימוש הפרס או קבלתו ,והנני פוטר/ת את עורכת המבצע באופן סופי
ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור.
תאריך_______________ :חתימה.___________________ :

