תקנון מבצע "קנה דגני בוקר  -Nestleקבל חלב תנובה"
 .1הגדרות:
"דגני הבוקר" –

דגני בוקר מהמותג " ,"Nestleלמעט מוצרי גרנולה וחטיפי דגני בוקר "ברים".

"הרשתות המשתתפות במבצע" – הרשתות הקמעונאיות המפורטות בנספח  1לתקנון זה.
"קרטון חלב" -

קרטון חלב תנובה  1ליטר  3%שומן.

"תקופת המבצע" – מיום  1.8.2020ועד ליום ( 31.8.2020כולל) ,או עד גמר המלאי ,המוקדם מבין
השניים.
 .2מבצע "קנה דגני בוקר  - Nestleקבל חלב תנובה" (להלן" :המבצע") נערך על ידי קבוצת אסם סחר ש.מ.
(להלן "אסם") במהלך תקופת המבצע ברשתות המשתתפות במבצע.
 .3להלן פרטי המבצע:
.3.1

במהלך תקופת המבצע ,צרכן שירכוש ( 2שתי) אריזות של דגני בוקר כהגדרתם לעיל ,באחת
מהרשתות המשתתפות במבצע ,יהיה זכאי לקבל קרטון חלב (להלן" :ההטבה").

.3.2

ההטבה תינתן במעמד הרכישה בלבד ,על ידי הרשתות המשתתפות במבצע .לאחר הרכישה לא
ניתן יהיה לממש את ההטבה.

.3.3

כל  2אריזות של דגני בוקר מכל שילוב שהוא ,יזכו את הצרכן בקרטון חלב אחד .ההטבה תינתן
עד סוף תקופת המבצע ,או עד גמר המלאי בכל סניף ,המוקדם מבין השניים.

 .4המבצע מיועד לצרכנים פרטיים בלבד ,ואינו מוצע לסיטונאים .אסם שומרת לעצמה את הזכות לשלול את
ההטבה מרוכש שיימצא כי רכש כמות מסחרית ו/או נהג במרמה ו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה,
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלא שתוטל עליה כל חובה לנמק החלטתה.
 .5לא ניתן להמיר את ההטבה בסכום כספי או בכל מוצר אחר.
 .6אסם רשאית להפסיק בכל עת ולאלתר את המבצע ו/או לשנות ,להוסיף ,לבטל את תנאי המבצע ו/או את
תנאי תקנון זה ו/או את רשימת הרשתות המשתתפות במבצע ו/או את זהותם של דגני הבוקר ו/או את
תנאי ההטבה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מראש .בוטלה ההטבה על פי האמור בתקנון זה,
לא תהא לאסם כל אחריות לכל נזק שהוא שנגרם ללקוח או לאחר ,וללקוח לא תהא כל עילה ו/או טענה
כלפי אסם בגין ההטבה ו/או ביטולה ,ובכלל זה בגין כל נזק ,ישיר או עקיף ,שייגרם ללקוח.
 .7בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע,
תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 .8תקנון זה מכיל ,מגלם ,ממזג ומבטא את כל התנאים בנוגע למבצע וההטבה .כל או מצגים בקשר עם
המבצע אשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו ,אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בתקנון
זה או הנובעים הימנו ,לגרוע מהם או לשנותם.

נספח  - 1הרשתות המשתתפות במבצע
שם הרשת
חצי חינם
יינות ביתן
מגה
חביב מזון
כהן נתיבות
מחסני השוק
פוליצר
אברם שיווק
דבאח בהיג'ה
חוף הדקל
סאלח דבאח ובניו
סופר ברקת
סופר ספיר
סטופמרקט
פרשמרקט
צדיקפור יהודה
שוק פייסל
ויקטורי
יוחננוף
מרכז המזון
שוק העיר
טיב טעם
קשת טעמים
סופר עמנואל
מ.א.ל בול מרקט
חצות וחצי
סופר בונוס
מחסני מזון קרית אתא
סופר סברי ובניו בע"מ נהריה
יחיא נחום ובניו פירות וירקות
מעיין 2000
נתיב החסד
זול ובגדול
שפע ברכת השם
שמואל שפע
קינגסטור
אחים סמארה
מאי מרקט
אחמד זהודי מרקט
מרקט זול הוארי – תרשיחא
סיטונאות רחמים
בסט מרקט
סופר דיל
חסד לאלפים
הטוב והמטיב
יוני ובניו
מעלותדפנה
ארזי הבירה
סופר ציפר
אחים יעקובי
היפר מור
טופ מרקט
סופר נח
דלישס

אניפ
פוד מרקט
סופר דקל
זכי פרהוד
שרון וזיו

