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.1

הגדרות:

" תקופת המבצע ":
המבצע יחל ביום  31במאי ( 2018י"ז בסיוון התשע"ח) בשעה  7:00ויסתיים ביום  28ביוני (ט"ו
בתמוז התשע"ח) בשעה  ,23:59כולל שישי עד לכניסת השבת ומוצאי שבת .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 .החליטה עורכת המבצע לעשות
כן ,תפרסם תקנון מעודכן באתר עורכת המבצע ולא תידרש כל הודעה נוספת מצידה.
"המבצע":
מבצע נושא פרסים לקידום מכירות בשם "המכירה הסינית  ,"5הנערך בהתאם להוראות תקנון
זה.
"עורכת המבצע" או "אסם":
אסם השקעות בע"מ (מס' חברה  ,)52-002606-3רח' הרימון  ,2אזור התעשייה חמ"ן.
"העוזרת לעורכת המבצע":
חברת י.ל .אפיקים פרסומאים בע"מ ,מס' חברה  51-249773-6מרח' בן גוריון  ,17בני ברק.
"משתתף"" /משתתפי המבצע":
בגיר הרוכש מוצרים על פי תקנון זה (ושומר את חשבונית הקניה ,כהגדרתה להלן) ,המטלפן לקו
המבצע והנוטל חלק בתחרות (הנערכת דרך קו המבצע) ,והכל בהתאם להוראות תקנון זה
ולהנחיות שיינתנו בקו המבצע באותה עת.
"המוצרים המשתתפים במבצע" או "המוצרים"
אטריות ,פסטה אסם ,פסטה פרפקטו ,פתיתים אפויים ,קוסקוס ,נודלס ,חומץ  ,מיץ לימון,
מרקים נמסים ,מרקי בישול ,מרקי תיבול ,פירורית ,קטשופ ,קמח תופח ,קמח שמרים ,רטבי
סלט ,רטבי בישול ,רטבי פסטה ,מנה חמה ,תערובות לעוגה (שייק אנד בייק) ,תבשיל משפחתי,
ג'לי ,פודינג ,קרוטונים ,שקדי מרק ,רטבים באבקה ,תערובת פלאפל .למען הסר כל ספק יובהר
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כי המוצרים הנמכרים תחת המותגים "טבעול"" ,מטרנה" ו" -דוגלי" אינם נכללים במבצע .עוד
יובהר ,כי כל אחד מהמוצרים מזכה באופן אחיד ושווה להשתתפות במבצע (בהתאם לכמויות
הנדרשות כמפורט בתקנון זה) ללא כל תלות ביתר המוצרים.
"חשבונית הקניה" או "החשבונית"
כהגדרתה בסעיף  3.1להלן.
"קו המבצע"
שירות טלפוני ממוחשב שמספרו  ,03-9411444אשר יהיה זמין במהלך תקופת המבצע ובאמצעותו
יוכלו המשתתפים להירשם לתחרות כמפורט בתקנון זה .יובהר כי לאחר תקופת המבצע קו
המבצע לא יהיה פעיל באופן המאפשר השתתפות במבצע .מספר הטלפון אינו מספר חינם .חברת
טלאול קונטקט סנטר ,ח.פ ,511595076 .מרח' משה לוי  ,11ראשון לציון הינה המפעילה של קו
המבצע (ומערכת הרישום הטלפוני הקיימת בקו המבצע) .בין יתר פעילותיה ,תאגור מפעילת
מערכות הרישום את המידע המתקבל במערכת הרישום.
"הפרסים"
פרסים שיוענקו למשתתפים על פי הוראות תקנון זה וכפי שיושמע במסגרת קו המבצע ,על פי
בחירת המשתתף ,אשר יכללו את הפרסים המפורטים בנספח א' לתקנון זה .לעורכת המבצע
שמורה זכות בלתי מוגבלת להחליף ו/או לשנות את רשימת הפרסים מעת לעת ו/או את כמות
הפרסים ,והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לאמור בתקנון זה להלן.
"מועד הבחינה"
לצורך קביעת הזוכים על פי תקנון זה תערך בחינה אחת ,בסמוך לאחר תום תקופת המבצע.
עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במועד הבחינה ,ובכלל כך לאפשר את
קיומם של מועדי בחינה נוספים.
"אתר אסם"
.www.osem.co.il
.2

כללי ונספחים

לתקנון זה מצורפים:
.2.1
.2.2
.2.2
.2.2
.2.5

.2

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.
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,רישומי אסם ,או מי מטעמה ,הם שיחייבו לצורך
בחינת ההוראות הכלולות בתקנון זה.
רשימת נספחים :לתקנון זה מצורפים הנספחים הבאים:
נספח א'  -רשימת פרסים אפשריים.
נספח ב'  -טופס אישור קבלת פרס.

ההשתתפות במבצע
.2.1

כל משתתף אשר ירכוש במהלך תקופת המבצע מוצרים המשתתפים במבצע,
במסגרת רכישה בודדת ,בסכום השווה או העולה על  39.90ש"ח (להלן:
"הרכישה המינימלית") ,ויקבל חשבונית תקפה עם מספר חשבונית תקף,
המעידה על הרכישה המינימלית עם פירוט המוצרים המשתתפים במבצע
שנרכשו על ידו במסגרת הרכישה כאמור (להלן" :החשבונית" או "חשבונית
הקניה" ו" -מספר החשבונית" ,לפי העניין) מוזמן לטלפן ,במהלך תקופת
המבצע ,לקו המבצע בו יועמד לרשותו מענה טלפוני אוטומטי .למען הסר ספק
יובהר כי חשבונית קניה ומספר החשבונית ניתנים לשימוש פעם אחת בלבד,
ללא תלות בזכייה או באי זכייה.
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 .2.2בקו המבצע יתבקש המשתתף ,בין היתר ,בהתאם להנחיות שתושמענה בפניו -
(א) להקיש את מספר החשבונית; (ב) להקיש את פרטיו האישיים (להלן:
"פרטים אישיים"); (ג) להקיש את קוד המתנה לגביה הוא מעוניין להשתתף
במבצע; ו – (ד) להשיב נכונה על שאלות כמפורט בסעיף  4להלן.
 .2.2לעניין מדיניות הפרטיות החלה על הפרטים האישיים ראו סעיף  5להלן.
 .2.2בעצם מסירת הפרטים האישיים באמצעות קו המבצע מצהיר המשתתף
ומאשר ,כי קרא בעיון את הוראות תקנון זה וכי הוא מקבלן ומבקש להשתתף
במבצע בהתאם להן ,וגם אם לא קרא את התקנון ,מסכים המשתתף ו/או
הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
 .2.5אסם שומרת לעצמה את הזכות למנוע ו/או להפסיק השתתפות ו/או זכייה של
משתתף כלשהו ו/או 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 זכייתו .המשתתף מוותר מראש על כל
דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד אסם ,או מי מטעמה ,בקשר עם האמור
לעיל.
 .2.3מובהר כי תנאי בסיסי להשתתפות במבצע הוא כי המשתתף ישמור על חשבונית
הקניה ,לצורך הוכחת זכאותו לפרס בהתאם להוראות סעיף  4להלן .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.
 .2.3יובהר ,כי מפעילת המבצע ,עורכת המבצע ו/או מי מטעמה רשאים להסתמך על
חשבוניות הקניה שתומצאנה כפי שהן וככאלו שהוצאו כדין ,ולא מוטלת עליהם
כל אחריות ו/או חובה לבחון את תקינות הנפקתן.
 .2.3מוצרים שנרכשו במסגרת המבצע אינם ניתנים להחלפה ו/או החזרה ולא יינתן
בגינם החזר כספי.
 .2.3עורכת המבצע 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 עורכת המבצע רשאית לבטל
את השתתפותו במבצע ו/או את זכייתו .המשתתף מוותר מראש על כל דרישה
ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורכת המבצע בקשר עם האמור לעיל.
 .2.13החשבונית ניתנת למימוש פעם אחת בלבד.
.2

מהלך המבצע ופרסים
.2.1

.2.2

.2.2
.2.2

ביחס לאותם משתתפים שטלפנו במהלך תקופת המבצע לקו המבצע ומסרו את
מספר החשבונית ,פרטיהם האישיים ,מספר הפרס לגביו הם מעוניינים
להשתתף במבצע ,וכן מילאו אחר כל ההוראות וההנחיות שהובאו בפניהם בקו
המבצע (להלן" :משתתף/ים זכאי/ם") ,תתאפשר השתתפות בתחרות (להלן:
"התחרות").
במסגרת התחרות תוצג בפני המשתתפים הזכאים שתי ( )2שאלות שתיבחרנה
רנדומלית מתוך מאגר של שאלות שייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי עורכת
המבצע (להלן" :השאלון") .על כל משתתף זכאי להשיב נכונה על השאלון בזמן
הקצר והמהיר ביותר.
מבין המשתתפים הזכאים אשר השיבו נכונה לשאלון במהלך תקופת המבצע,
תבחן אסם ביחס לכל פרס ,את משך הזמן במסגרתו השיבו המשתתפים
הזכאים נכונה לשאלון.
מבין המשתתפים הזכאים ,יזכו המשתתפים אשר השיבו נכונה בזמן הקצר
והמהיר ביותר ביחס לשאלון אחד לפחות שהוצג בפניהם במהלך תקופת
המבצע ,וזאת ביחס לכל פרס באופן נפרד .יובהר ,כי במהלך כל תקופת המבצע
יכולים לזכות בסך הכל  48משתתפים זכאים בפרסים על פי החלוקה המפורטת
בנספח א' .עוד יובהר כי ,במידה שיהיו מספר משתתפים זכאים שהשיבו נכונה
בפרק זמן זהה ,ייבחר המשתתף הזכאי שהזין במועד המוקדם ביותר את מספר
החשבונית בתקופת המבצע ,וזאת על פי הנתונים ביחס לתשובתו הנכונה
שנענתה בזמן הקצר ביותר לשאלון מסוים בתקופת המבצע.
3

.2.5
.2.3

.2.3

.2.3

.2.3

.2.13

.2.11

.2.12

.2.12
.2.12
.2.15
.5

זהות הזוכים תיקבע במועד הבחינה .כל זוכה יקבל את הפרס אחד לגביו ביקש
להשתתף במבצע ,כמפורט בנספח א' לתקנון זה.
לצורך קבלת הפרסים ,העוזרת לעורכת המבצע תקבל לידיה את זהות הזוכים
(אשר ייקבעו בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה ובכפוף להם) (לעיל ולהלן:
"הזוכים" או "הזוכה") .העוזרת לעורכת המבצע ,בהתאם לפרטים האישיים
הרלוונטיים שהוזנו ,תודיע לזוכים באמצעות הטלפון על דבר זכייתם ,וזאת
בתוך שבועיים מתום תקופת הבדיקה הרלוונטית .העוזרת לעורכת המבצע
תעדכן את הזוכים כי עליהם לגשת לכתובת כפי שתימסר לזוכים ,וזאת לצורך
קבלת הפרס ,בכפוף למילוי התנאים המפורטים להלן .מפעילת המבצע תפעל
לפנות אל הזוכים בלפחות שלושה ( )3ניסיונות פנייה לזוכה הרלוונטי ,ככל שלא
תהיה מענה לאחר ניסיונותיה של העוזרת לעורכת המבצע היא תפנה לזוכה
הבא בתור ,אשר ייקבע על פי הפרמטרים שנקבעו לעיל לצורך קביעת הזוכים.
בכפוף למפורט בתקנון זה ,ובכלל כך הוראות סעיף  4.7להלן ,ספק הפרסים
הרלוונטי ,כפי שזהותו ופרטיו יימסרו לזוכים על ידי העוזרת לעורכת המבצע
(להלן" :ספק הפרסים") יספק לזוכים את הפרסים המגיעים להם על פי תקנון
זה במישרין או בדרך של מסירת הודעה לזוכה להגיע לכתובת כפי שתימסר על
ידי ספק הפרסים.
כתנאי לקבלת הפרס על כל זוכה להציג תעודת זהות ,את חשבונית הקניה אשר
זיכתה אותו להשתתף בתחרות ולזכות בה וכן לחתום על אישור בנוסח המצורף
כנספח ב' לתקנון זה .זוכים ללא תעודת זהות יתבקשו להגיע עם הוריהם או עם
תעודת זהות של הוריהם הכולל ספח מלא .יובהר ,כי עורכת המבצע תהא
רשאית להתנות את מימוש הפרסים בתנאים נוספים ,לפי שיקול דעתה ,כפי
שאלו יימסרו על ידה או על ידי מפעילת המבצע.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במקרה שזוכה הציג במעמד הזכייה חשבונית
שהפרטים בה אינם מופיעים בשלמות ,או שהמודפס עליה טושטש או שאינו
ברור די צרכו ,לעורכת המבצע ו/או לעוזרת לעורכת המבצע שיקול דעת בלעדי
לפסול את הזכייה ,בהתאם לכל מקרה לגופו ולמשתתפים ו/או לכל מי מטעמם
לא תהא כל טענה בגין כך.
יובהר ,כי פרסים על פי הוראות תקנון זה ניתן לממש על פי תנאי ספק הפרסים
הרלוונטי .משתתפים הזכאים לפרס על פי הוראות תקנון זה שלא מימשו פרס
ו/או פרסים בהתאם להוראות ספק הפרסים הרלוונטי תתבטל ותפקע זכאותם
לקבלת פרס כלשהו.
מובהר ,למען הסר ספק ,כי סיכויי הזכייה של כל משתתף זכאי בתחרות
עשויים להשתנות לאור ,בין היתר ,מספר המשתתפים במבצע ומספר
ההשתתפויות שלו בתקופת המבצע (ככל שהיה זכאי להשתתף יותר מפעם אחת
על פי הוראות תקנון זה).
מובהר כי במקרה של אילוצים שונים שלא יאפשרו להעניק לזוכים את הפרסים
אותם בחרו בעת קבלת הפרס ,שומרת לעצמה עורכת המבצע את הזכות
להעניק לזוכים פרסים אחרים בעלי ערך דומה לפרסים אותם בחרו הזוכים
כאמור ,וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת המבצע.
למשתתפים ידוע והם מסכימים לכך שקיימים הבדלים בין הפרסים השונים,
לרבות ההבדל בשוויים הכספי .הזוכים ו/או מי מטעמם לא יהיו זכאים לפיצוי
כלשהו עקב העובדה שבחרו בפרס כזה או אחר ולא תהא לזוכים ו/או למי
מטעמם כל טענה או דרישה בקשר עם ההבדלים בין הפרסים השונים.
מובהר כי הפרסים כוללים רק את הפריט המוענק כפרס וכל יתר ההוצאות
שיוציאו הזוכים במסגרת מימוש הפרס ,אפוא ,תהיינה באחריות הזוכים בלבד
ועל חשבונם.
הפרסים הינם אישיים לזוכים ואינם ניתנים להעברה.
זוכה לא יהיה רשאי להחליף פרס או לערוך בו שינוי או לבקש תמורה כספית
בגינו.

מדיניות פרטיות
.5.1

אסם 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
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.5.2

.5.2

.3

אחריות
.3.1

.3.2
.3.2
.3.2

.3.5

.3

עורכת המבצע ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות כלפי משתתפי המבצע
בקשר עם הפרסים ,איכותם ,תקינותם ,אספקתם ו/או כל תכונה אחרת שלהם,
ולא יהיו חייבים למשתתף כל פיצוי היה והפרס אינו לשביעות רצונו מכל סיבה
שהיא .לאסם אין כל אחריות ביחס לשווין של הפרסים  -ככל שצוין באיזה
פרסום של המבצע.
מימוש הפרסים יהא כפוף לתנאי ספק הפרסים הרלוונטי בכל מקרה ומקרה.
כל פנייה ו/או טענה בקשר לתקלה ו/או קלקול ו/או אי התאמה ו/או פגם ו/או
חוסר שביעות רצון ו/או עוגמת נפש בקשר עם הפרסים תופנה במישרין לספק
הפרסים ואסם לא תהא צד לפניה ו/או לטיפול בה.
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 לתקלה ו/או קלקול ו/או אי התאמה ו/או פגם ו/או חוסר שביעות רצון
ו/או עוגמת נפש ו/או עיכוב באספקה בקשר עם הפרסים ,לרבות בקשר עם
הזמנתם ,רכישתם ומסירתם.
אסם לא תישא בכל אחריות לאיחור באספקת ו/או הזמנת פרסים ו/או לביטול
הזמנת פרסים ו/או לשינוי בהזמנת הפרסים ,ולא מחויבת לספק למשתתפים
במבצע כל הטבה חלופית.

מיסים
.3.1

.3.2

.3

אסם 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) אסם
תהא רשאית להעביר פרטים שנתקבלו אצלה ו/או נאספו על ידה אל מחוץ
לגבולות המדינה.
אסם 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 ,אסם אינה מתחייבת ,כי
השתתפות במבצע תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע
שייאסף בהקשרים אלה.
מתן הפרסים נשוא תקנון זה עשוי להיות מסוקר באמצעי תקשורת שונים,
לרבות לצורך קידום מכירות .בהשתתפותו במבצע מביע המשתתף את הסכמתו
הבלתי חוזרת והבלתי מותנית לפרסום זהותו ולסיקור מסירת הפרס לידיו
באמצעי תקשורת שונים ,ללא כל תמורה (זולת הפרס שיוענק לו לפי הוראות
תקנון זה).

יתכן שקבלת פרס תהא מחויבת בתשלום מס על פי חוק ,כפי שיהיה בתוקף
במועד הרלוונטי למסירתו .הזוכים יישאו בכל העלויות ,המיסים ,ההוצאות
והתשלומים הכרוכים בקבלת הפרסים ,ויפעלו לנקיטת כל ההליכים הדרושים
מול הרשויות המתאימות בקשר לכך ולאסם לא תהיה מחויבות כלשהי בקשר
לכך.
אסם תהא רשאית לדרוש מהזוכים להעביר לרשותה את תשלום המס החל
עליהם בגין הפרסים בסמוך לאחר שאושרה הזמנתם את הפרסים או עד בסמוך
למועד אחר עליו תודיע להם עורכת המבצע ,לפי שקול דעתה .לא שילם הזוכה
את המס כאמור ,לא יימסר לו הפרס ולא תעמוד לו כל טענה בקשר עם כך.

הדיון וסמכות השיפוט
.3.1
.3.2

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.
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.3

שונות
.3.1

.3.2
.3.2
.3.2

.3.5

.3.3

.3.3
.3.3

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,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.
משתתף אשר יבטל רכישות ו/או יחזיר לאסם מוצרים שנרכשו במהלך תקופת
המבצע ו/או לא ישלם בגין רכישות כאמור ,השתתפותו במבצע תופסק והוא
יידרש להשיב מידית פרסים שסופקו לו על פי הוראות תקנון זה.
לא ישתתפו במבצע עובדי עורכת המבצע ,העוזרת לעורכת המבצע ובני
משפחותיהם מדרגה ראשונה של כל הנ"ל.
עורכת המבצע תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הקשור למבצע ובנוגע לכל
שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל
מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך המבצע ,בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין
אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
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 להאריכו
מעבר לתקופה שנקבעה ,הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל
דין .עורכת המבצע תעדכן את משתתפי המבצע בדבר שינוי התקנון כפי
שיתפרסם מעת לעת באתר אסם.
עורכת המבצע רשאית ,מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לבטל הזמנת פרס
בידי משתתף ו/או אישור הזמנת פרס ו/או את הרכישה הרלוונטית הנזקפת
לזכותו ,אם לדעתה קיים חשש סביר שהמשתתף הפר הוראות תקנון זה או את
הוראות הדין.
לא ניתן לערער על החלטות עורכת המבצע ,והכרעותיה סופיות ומוחלטת,
ומהוות ראיה מכרעת שאין אחריה דבר.
ניתן לעיין בתקנון המבצע ,בכפוף לתיאום מראש ,גם במשרדי אסם ,בכתובת
רח' הרימון  ,2א.ת .חבל מודיעין וכן אצל העוזרת לעורכת המבצע ברח' בן
גוריון  17בני ברק.

6

נספח א' – סוגי הפרסים (בכפוף להוראות התקנון)
סוג פרס

מספר הפרסים
במבצע

קוד הפרס

מקרר

400

1

מקפיא

401

2

תנור

402

2

מעבד מזון

403

3

שואב אבק LG

404

3

מיקסר

405

3

סט סירים פוד אפיל

406

2

צילומי סטודיו

407

4

הוברבורד (גלשן ריחוף)

408

10

רחפן

409

9

פליימוביל

410

9
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נספח ב' – טופס אישור קבלת פרס
 .1שם פרטי_____________________ :
 .2שם משפחה_____________________ :
 .3ת.ז_____________________ :.
 .4גיל_____________________ :
 .5כתובת_____________________ :
 .6טלפון_____________________ :
 .7מספרי החשבונית____________________________________ :
הפרס_____________________ :
 .1אני מאשר/ת כי קראתי את תקנון מבצע "המכירה הסינית ."5
 .2אני מסכים למלוא תנאיו של התקנון ומאשר כי אני עונה על הגדרת משתתף זכאי וכן על
הגדרת זוכה ,בהתאם לתנאי התקנון.
 .3ידוע לי כי עורכת המבצע ו/או העוזרת לעורכת המבצע ו/או כל מי מטעמן אינן אחראיות
בכל הקשור לפרס וכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם הפרס תופנה לספק
הפרסים (כהגדרתו בתקנון המבצע ועל פי תנאי התקנון).
 .4אני מצהיר/ה ומאשר/ת כי אין לי ולא תהיינה לי טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלשהן
כלפי עורכת המבצע ו/או מפעילת המבצע ו/או כלפי מי מטעמן 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.
 .5אני מאשר כי קיבלתי את הפרס.
 .6ידוע לי כי זכייתי זו יכול ותסוקר ותפורסם באמצעי התקשורת השונים ,לרבות עיתונות
ואתרי אינטרנט ,ואני נותן את הסכמתי לשימוש בשמי ובתמונתי כזוכה במבצע.
*במידה והמשתתף הזכאי אשר זכה בפרס הינו קטין מתחת לגיל  - 18מצ"ב אישור חתום
מהוריו ,או מאפוטרופוס חוקי ,המאשר לו לממש את זכייתו ולקבל ,יחד עם ההורים או
האפוטרופוס החוקי ,את הפרס ואת כל הוראות התקנון.

תאריך2018 ,__________ :

חתימה____________________ :
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נספח לטופס אישור קבלת הפרס  -אפוטרופוס בשם קטין
לכבוד
תאריך:
אסם השקעות בע"מ
רח' הרימון ,2
אזור התעשייה חמ"ן
ג.א.נ,.
הנדון :כתב אישור אפוטרופוס בקשר עם מבצע "המכירה הסינית "5
הריני לאשר כי פניתי אליכם בשם ומטעם ______________ ת.ז( ____________ .להלן:
"הקטין") ,בעניין השתתפותנו וזכייתנו במבצע שבנדון (להלן" :המבצע").
הריני מאשר/ת בזאת בשמי ובשם הקטין את השתתפותנו במבצע ואת קבלת הפרס על פי
הוראות וכללי המבצע ,וזאת מכח היותי האפוטרופוס/ית החוקי/ת (להלן" :האפוטרופוס") של
הקטין ,ובעצם קבלת הפרס הננו מביעים את הסכמתנו המלאה להשתתפות במבצע ולתחולתן של
הוראותיו.
לא תהיה לנו ,לאפוטרופוס ולקטין ,ו/או לכל מי מטעמנו ,כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה
כנגדכם ו/או כנגד כל מי מטעמכם ,בכל עניין ונושא הקשור למבצע.
בחתימתי על מסמך זה הריני מאשר/ת את היותי האפוטרופוס של הקטין ואת קבלת הפרס
בעבור הקטין לשביעות רצונו המלאה ולשביעות רצוני המלאה.
ידוע לי כי הנכם מסתכמים על הצהרתי זו.
בכבוד רב,
_______________
(ת.ז)___________ .

לשימוש החברה
הריני לאשר כי זיהיתי את מר /גב' ___________ לפי תעודת זהות שהוצגה בפני ,וכי הנ"ל
חתם/מה בפני על מסמך זה ביום ___________.
___________
חתימה
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__________
שם

