תקנון מבצע "שובם של המכבים"
.1

הגדרות
"תקופת המבצע"

המבצע יחל ביום  ,1.11.2018ויסתיים ביום  ,13.12.2018או
בגמר המלאי או עד מועד ההצגה האחרון לפי המוקדם
מבניהם .עורכת המבצע רשאית לשנות את מועד תחילת
המבצע ו/או את מועד סיומו ,לרבות לקצר או לקטוע את
תקופת המבצע ,ללא הודעה מראש ,ועל פי שיקול דעתה
הבלעדי ,בהודעה שתפורסם באתר אסם.

"המבצע":

מבצע לקידום מכירות המוצרים בשם "שובם של המכבים",
הנערך בהתאם להוראות תקנון זה.

"עורכת המבצע" " /אסם":

אסם תעשיות מזון בע"מ ,ח"פ  ,51-045071-1רח' הרימון ,2
אזור התעשייה חמ"ן.

"המוצרים המשתתפים במבצע" /
"המוצרים":

.2

מגוון דגני הבוקר של נסטלה ,המפורטים בנספח א' לתקנון זה.

"משתתף" " /משתתפי המבצע":

בגיר או קטין שקיבל הסכמת הורהו או אפוטרופוסו החוקי,
והכל בהתאם להוראות תקנון זה.

"נקודות המכירה המשתתפות"

מגוון רשתות קמעונאיות בישראל מקבוצת הקמעונאים
הבינוניים-קטנים המפורטים בנספח ג' לתקנון זה .אסם
רשאית להוסיף נקודות מכירה נוספות ,כפי שתהיינה מעת
לעת ,ללא הודעה מראש ,ועל פי שיקול דעתה הבלעדי .עשתה
כן אסם ,תפרסם על כך הודעה באתר אסם .ניתן לברר ,במהלך
תקופת המבצע ,אודות נקודות המכירה המשתתפות ביצירת
קשר עם מוקד שירות הצרכנים של אסם בימים א'-ה' בין
השעות  9:00-17:00בטלפון.1-700-70-76-76 :

"מעיין צלנר הפקות בע"מ"

מעיין צלנר הפקות בע"מ ח.פ  ,515650711דן  3/5נס ציונה.

"אתר אסם"

.http://www.osem.co.il

נספחים
לתקנון זה מצורפים:
2.1

נספח א' – רשימת המוצרים המשתתפים במבצע.

2.2

נספח ב' – רשימת המקומות והתאריכים בהם תועלה ההצגה.

2.3

נספח ג' – רשימת נקודות המכירה המשתתפות במבצע.
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.3

.4

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.

3.2

הוראות תקנון זה תגברנה על כל מודעה או פרסום אחר.

3.3

הוראות תקנון זה מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,והן מתייחסות גם לנקבה.

3.4

אין בתנאי המבצע שלהלן כדי לגרוע ו/או לשנות מכל הגנה ו/או זכות המוקנית לאסם על פי
ההסכמים בינה לבין מי מהמשתתפים.

השתתפות במבצע
4.1

כל משתתף אשר ירכוש במהלך תקופת המבצע אריזה ממגוון דגני הבוקר של נסטלה המשתתפים
במבצע ,המפורטים בנספח א' לתקנון זה ,באחת מנקודות המכירה המשתתפות ,יהיה זכאי לקבל
שובר הטבה או שרשור קופה (לפי העניין) ,המעניק למשתתף אפשרות לרכישת כרטיס מוזל
בעלות של ( ₪ 69במקום  )₪ 149להצגת הילדים "שובם של המכבים"( .להלן בהתאמה" :השובר"
ו" -ההצגה") באחד מהמקומות בהם תועלה ההצגה והמפורטים בנספח ב' לתקנון זה( ,להלן
בהתאמה " :המקומות בהם תועלה ההצגה" ו" -ההטבה").

4.2

המבצע יתופעל על ידי חלוקת שוברים ממוספרים בקופות הראשיות בנקודות המכירה
המשתתפות במבצע שבאמצעותם ניתן לממש את ההטבה מול משרד המכירות בהזמנה טלפונית
או באמצעות אתר האינטרנט של מעיין צלנר הפקות בע"מ.

4.3

יובהר ,כי מימוש ההטבה כאמור לעיל מוגבל עד לסיום תקופת המבצע או עד למימוש של 10,000
(עשרת אלפים) הטבות (קרי 10,000 ,כרטיסים להצגה) על בסיס כל הקודם זוכה בכל המקומות
בהם תועלה ההצגה במצטבר ,לפי המוקדם.

4.4

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 ,יהיו אסם
ו/או מעיין צלנר הפקות בע"מ רשאיות לבטל את השתתפותו במבצע ו/או את מימוש ההטבה על
ידו  .המשתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד אסם ו/או מעיין צלנר
הפקות בע"מ בקשר עם האמור לעיל.

4.5

המשתתף מצהיר כי ידוע לו כי לאחר מסירת השובר במקום בו ההצגה מועלית כאמור לעיל ,לא
ניתן יהיה לעשות בו שימוש נוסף לצורך המבצע.

4.6

ההטבה תהיה ניתנת למימוש בתקופת המבצע בהתאם לימים בהם תועלה ההצגה כמפורט
בנספח ב' לתקנון זה.

4.7

להסרת ספק ,יובהר כי בשום מקרה לא יהיה כפל מבצעים.

4.8

השובר לא ניתן להמרה להצגה אחרת.

4.9

בתוקף עד  13.12.2018או עד גמר המלאי או עד מועד ההצגה האחרון (המוקדם מביניהם).

-3-

4.10
.5

.6

.7

לא תינתן הארכת תוקף לשובר במקרה של אי מימוש עד התאריך הנקוב.

אחריות
5.1

עורכת המבצע ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות כלפי משתתפי המבצע בקשר עם המבצע
ו/או ההטבה ו/או אי מימושה ו/או ההצגה ,ולא יהיו חייבים למשתתף כל פיצוי היה וההטבה
ו/או ההצגה אינם לשביעות רצון המשתתף מכל סיבה שהיא ו/או במקרה בו עלה בידי המשתתף
לממש את ההטבה מכל סיבה שהיא .לאסם אין כל אחריות ביחס לשוויה של ההטבה  -ככל שצוין
באיזה פרסום של המבצע.

5.2

ידוע למשתתף כי מימוש ההטבה יהא כפוף לתנאי מעיין צלנר הפקות בע"מ.

5.3

כל פנייה ו/או טענה בקשר להטבה ו/או חוסר שביעות רצון ו/או עוגמת נפש בקשר עם ההטבה
תופנה במישרין למעיין צלנר הפקות בע"מ ואסם לא תהא צד לפניה ו/או לטיפול בה.

5.4

ההשתתפות במבצע מהווה ,לכל דבר ועניין ,ויתור סופי ובלתי חוזר על כל טענה ,דרישה ו/או
תביעה נגד אסם ו/או מעיין צלנר הפקות בע"מ 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
מחסור במלאי בקשר עם ההטבה.

הדין וסמכות השיפוט
6.1

הדין החל על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד ,ולא יחול כל דין אחר.

6.2

סמכות השיפוט בכל העניינים הנוגעים לתקנון זה ו/או הנובעים הימנו מוקנית לבתי המשפט
המוסמכים של תל-אביב יפו.

שונות
7.1

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 לקצר את תקופת המבצע ,הכל באופן מיידי ולפי
שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין .עורכת המבצע תעדכן את משתתפי המבצע בדבר
שינוי התקנון ,ולעניין זה פרסום התקנון המעודכן באתר אסם ,אם וככל שיפורסם ,ייחשב עדכון
כאמור.

7.2

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.

7.3

משתתף 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 על פי מבצע
זה.

7.4

המבצע ו/או תקנון זה אינו מהווה הצעה מאת אסם לציבור בכלל או למשתתף כלשהו ,והם אינם
אלא הזמנה מטעם אסם לכל משתתף להציע לה את השתתפותו במבצע ,וזאת ,באופן ובתנאים
המפורטים בתקנון זה ,בשלמותם ובהם בלבד.
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7.5

אסם ו/או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות בכל הנוגע למימוש ההטבה על פי המבצע או
לאי-מימושה ,לכך שההצגה תהיה לשביעות רצונם או ברמה לה הם מצפים ,ו/או לכל עגמת נפש
או נזק אחר הקשור במימוש ההטבה .המשתתפים פוטרים את אסם ו/או מי מטעמה מכל חבות
או אחריות ביחס להטבה.

7.6

כל משתתף ,בעצם השתתפותו במבצע ,מצהיר ומאשר כי עמד בכל התנאים המפורטים בתקנון.

7.7

תקנון זה מנוסח משיקולי נוחות בלבד ,בלשון זכר ,אך ההשתתפות במבצע מיועדת לגברים
ולנשים כאחד.

7.8

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של המבצע,
תגברנה הוראות תקנון זה

7.9

ניתן לעיין בתקנון המבצע באתר אסם.

**
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נספח א'  -המוצרים המשתתפים במבצע
ברקוד
5900020026552
5900020026859
5900020028549
7613034792785
7613035241534
7290106577961
7613036727280
7290109358765
3387390525960
7613036737623
7613035548374
7290000072968
5900020025807
5900020012739
7613036563437
5900020012814
5900020018922
7613030979647
7290105694775
5900020018441
5900020025821
5900020025975
7290109353234
7290000074382
7290000076997
7290000074023
7613036387798
3387390320244
3387390730852
7613031608850
7613032045753
7613033548192
7613034042170
7290000075372
7613032416157
7613036045544

שם המוצר
צ'ריוס האני נאט
צ'ריוס האני נאט
צ'ריוס האני נאט פרווה
מולטי צ'יריוס
מולטי ציריוס
צ'ריוס שיבולת שועל
ליון
קראנץ' רולס נוגט
קראנץ'
קראנץ' מקס
גולדן מיניס
סיני מיניס
סיני מיניס
סיני מיניס
סינימיניס קרייזי קראש
נסקוויק
נסקוויק
טריקס
טריקס
שקופיק
גו פרי קורנפלקס
גו פרי קורנפלקס דבש
מארז צי'ריוס האני נאט
מארז סיני מיניס
מארז נסקוויק
מארז טריקס
פיטנס יוגורט
פיטנס פירות
פיטנס קלאסי
פיטנס קלאסי
פיטנס שוקולד
פיטנס שוקולד מריר
פיטנס שקדים ודבש
מארז פיטנס שקדים ודבש
פיטנס שקדים ודבש
פייבר 1
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נספח ב' – רשימת המקומות והתאריכים בהם תועלה ההצגה
שם המקום
המשכן לאמנויות הבמה
תאטרון שרובר
היכל טוטו
המשכן לאמנויות הבמה
תאטרון הצפון
היכל התרבות
היכל התרבות
היכל התרבות

כתובת

תאריכי ההצגה
2.12.18

אשדוד
דרך ארץ  ,1אשדוד

3.12.18

ירושלים
דוד מרכוס  ,20ירושלים

 4.12.18עד 8.12.18

חולון
פארק פרס ,שדרות ירושלים  ,220חולון

9.12.18

באר שבע
שדרות רגר  ,41באר שבע

10.12.18

קריית חיים
ביילינסון  ,41קריית חיים

11.12.18

פתח תקווה
המכבים  ,5פתח תקווה

12.12.18

נתניה
רזיאל  ,4נתניה

13.12.18

עפולה
חטיבה תשע  ,15עפולה
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נספח ג' -רשימת נקודות המכירה המשתתפות במבצע
רשימת הרשתות הקמעונאיות הבאות:
שם הרשת הקמעונאית
סטופ מרקט
סופר ברקת
סופר דוש
טיב טעם
היפר חביב
מחסני השוק
א.ב.א ויקטורי
יוחננוף
חינם פלוס
סופר חוף הדקל
שיווק כרמיאל
סופר מזוז
אחים דוד רמת ישי
סופר ספיר
סאלח דאבח בסניפים מעלות,
טבריה ועין המפרץ בלבד
פוליצר

