
 

 

 

 

 דמי חנוכה –מבצע תקנון 

 הגדרות .1

 בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:

 "החברה"
 

, 51-0482136בע"מ, ח"פ החברה המרכזית לייצור משקאות קלים 
-03; פקס: 03-6712222טלפון: בני ברק. , 129הרב כהנמן 

6712310. 
  

ראשל"צ,  30שמוטקין  מרחוב, 520022732שופרסל בע"מ, ח.צ.  "שופרסל רשת"
 1800-56-56-56או  1800-70-40-40טלפון: 

 
 בו יפורסם תקנון המבצע., וwww.shufersal.co.il "הרכישהאתר "

 
יובהר כי על מנת לבצע רכישה המשתתפת במבצע )כהגדרתה 

הלקוחות של רשת  למועדוןלהלן(, על המשתתף להיות רשום 
 .שופרסל

 
אתרי רכישה במבצע בהמשתתפים  יםמובהר כי רכישת מוצר

לא תקנה  ,הרשת )כמפורט להלן( ו/או בסניפי באתריולא  אחרים
הזכות להשתתף במבצע לרוכש את הזכות להשתתף במבצע. 

 . ובסניפי הרשת מותנית ברכישת המוצרים באתר הרכישה
 

"רכישה המשתתפת 
 במבצע"

)ו/או מוצרי החברה המרכזית להפצת רכישת מוצרי החברה 
 הרכישה, באתר לתקנון זה נספח א'המנויים ב( משקאות בע"מ

, שופרסל דיל, ONLINE: שופרסל )לרבות ו/או בסניפי הרשת
אך  ,שלי ושופרסל אקספרסשופרסל דיל אקסטרה, שופרסל 

אשר בהם לא ו"יש בשכונה" " חסד למעט בסניפי רשת "יש
בסכום העולה על  "(המשתתפים סניפי הרשת)"(יתקיים המבצע

 "(.המוצרים)" (ותשעים אגורות שקלים חדשיםשלושים ) ₪ 39.90
 

 המוצרים מובהר כי השתתפות במבצע מותנית בקיומם של 
 המשתתפיםו/או בסניפי הרשת  הרכישהאתר זמינים למכירה ב

והמשתתף מוותר על כל טענה ו/או דרישה הקשורה ו/או נוגעת 
ו/או אי יכולת רשת שופרסל  המוצריםלאי קיום מלאי מספק של 

לספק את המוצרים בפועל מכל סיבה שהיא, גם אם המוצרים 
 .המשתתפים ו/או בסניפי הרשת הופיעו כזמינים באתר הרכישה

 
http:// hanukkah-שכתובתו , מתחם פעילות "מיניסייט"  הפעילות" מתחם"

game.co.il  להשתתף בפעילות כמפורט בתקנון זהובו יוכלו. 
 
 

או מי מטעמה ויבחרו מבין /אשר ימונו על ידי החברה ו חבר אנשים, "צוות השופטים"
בתגובה  אשר יועלו על ידי המשתתפים במבצע לדף המותג תכניםה

  .ביותר ים והיצירתייםהמקורי תכניםאת הלפוסט הפעילות 

 ןנתופרס ב הבחירת הזוכשיקול הדעת הסופי ביובהר כי 
לשופטים בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי ולא לאיש זולתם, 
ולמשתתף לא תעמוד כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר עם 

http://www.shufersal.co.il/


 

 

 

 

לצרכי קבלת החלטה על כל זכייה, בחירה כזו או אחרת. 
 השופטים לא יהיו חייבים לנמק את החלטתם.   

 
  
אשר יקבל  /קבלהמספר החשבונית לפעילות יהיהגישה הקוד  "קוד הפעילות"

 הרכישהבאתר  הרכישה המשתתפת במבצעחיוב  המשתתף לאחר
 .ף, לפי הענייןאו בסני

 
אזרח ישראל ו/או תושב ישראל;  ( הינו1אדם העונה על כל אלה: ) "משתתף"

רשום ( 3); ( ביצע רכישה המשתתפת במבצע )כהגדרתה לעיל(2)
נרשם ( 4); הלקוחות של רשת שופרסל לאתר הרכישה ולמועדון

( עמד 5) -ו ;המופיעות שם הפעילות בהתאם להוראות במתחם
 ביתר התנאים המפורטים בתקנון זה. 

 
בתי עסק, לרבות יחידים, תאגידים וארגונים שונים יובהר כי 
שופרסל כלקוחות עסקיים אינם במרשמיה של רשת הרשומים 

 רשאים להשתתף במבצע.
 
 

 "תקופת המבצע"
 
 

עד  1.1.2017-' הה ועד יום 12:00שעה ב 1.12.2016-ה' ה מיום
  .17:00לשעה 

 
 הוא השעון הקובע לעניין המבצע.החברה  שעון 

 
כי ימים שישי ושבת בתקופת המבצע ייחשבו כיום פעילות יובהר 

 אחד בלבד
 

, לקצרה, להאריכההחברה רשאית לשנות את תקופת המבצע, 
באופן מוחלט, בהתאם לעדכונים לבטלה לחלקים, או לחלקה 

, אתר הפעילותאשר יפורסמו על ידי החברה ו/או מי מטעמה ב
או תביעה ו/או ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/

 דרישה כלפי החברה בגין כך.
 

"הפעילות" או 
 "המבצע"

וש את המוצרים לרכ משתתפים יוזמנופעילות במהלכה 
, המשתתפים ו/או בסניפי הרשת הרכישהבאתר  )כהגדרתם לעיל(

לענות  וזמנויבו ו להכנס למתחם הפעילות באמצעות קוד הפעילות
 -מה תעשו אם תזכו בושאלה פתוחה אחת " שאלות סגורות 3על 

שיענה נכונה על שלושת השאלות  שתתףמ .?"דמי חנוכה ₪ 1,500
ענה באופן המקורי והיצירתי ביותר על השאלה הפתוחה לדעת יו

במתחם המשתתפים אשר ענו על השאלות מבין  צוות השופטים
בכפוף  בפרס יהיה מועמד לזכייה הפעילות באותו יום המבצע

 .זהלעמידה ביתר תנאי תקנון 
 

באמצעות קוד למתחם הפעילות  יוכל להכנסמשתתף יובהר כי 
  .מבצעהמשתתפת ברכישה כל עבור בהפעילות 

 
הפעילות, הכל כמפורט בתקנון  למתחםלהרשמה המבצע כפוף 

 זה.
 



 

 

 

 

 "יםהפרס""הפרס" או 
 

 ₪ 1,500ערך נקוב של ב CASHתו הזהב כרטיס תווים מגנטי מסוג 
בכפוף לעמידה ביתר תנאי )אלף חמש מאות שקלים חדשים( 

  .תקנון זה
הפרס ניתן למימוש ברשתות המכבדות את הכרטיס, כפי 
שיתשנה מעת לעת, בכפוף לתנאים המפורטים ע"ג הכרטיס, 

 באתר תו הזהב ובעלון המצורף לו.  
 

 או מרכיביו החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את זהות הפרס
או את כמותו ו/או להוסיף עליו פרסים נוספים לפי שיקול ו/

דעתה הבלעדי של החברה, ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או 
 תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם כך.

 
פחית שתייה מתוצרת החברה בסניפי הרשת שובר לזכות לקבלת  "הטבה"

 המשתתפים.
 

או הטבה החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את זהות ה
לפי  ותנוספהטבות  הו/או להוסיף עלי הו/או את כמות המרכיבי

שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ולמשתתף לא תעמוד כל טענה 
 ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם כך

 
בכל תנאי תקנון זה, לרבות  ושעמד בסך הכל משתתפים 27 "זוכה"

במתחם  המופיעותוראות ההפעילות על פי ה במתחםהרשמה 
 . הפעילות

 
)שנים עשר אלף( המשתתפים הראשונים אשר ישתתפו  12,000 הטבה" מועמד לקבלת"

לקבל שובר להטבה  מועמדיםבפעילות ויעמדו בתנאי התקנון יהיו 
 )כהגדרתה לעיל( בכפוף לתנאי תקנון זה.

 
 " או התקנון

 "תקנון המבצע"
 

 להלן.תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת כמפורט 
 

 כללי .2

". דמי חנוכהמבצע קידום מכירות בשם "החברה צע, תערוך במהלך תקופת המב .2.1
מבצע זה ועל פי הוראות התקנון, יוכלו משתתפים לקחת חלק במבצע,  במסגרת

 הכל כמפורט בתקנון זה.

 . לקבל פרסרק משתתף שעמד בכל תנאי תקנון זה יהיה זכאי  .2.2

האחריות על מסירת הפרטים האישיים, באופן מדויק ומלא כאמור לעיל, חלה  .2.3
אין ולא תהיה כל  ןמי מטעמלשופרסל או לאך ורק על המשתתף, ולחברה או 

. במתחם הפעילותאחריות על אמיתות הפרטים ו/או דיוקם ו/או על הקלדתם 
לזכות יוכל  במתחם הפעילותרק משתתף שמסר פרטים אישיים מלאים שנקלטו 

  .בפרס/ים

ו/או על כל עניין הנוגע אליהם, וקביעתה של מבצע לא ניתן לערער על תוצאות ה .2.4
 החברה בעניין זה תהא סופית ומוחלטת ואין אחריה דבר.

בעצם השתתפותו בפעילות מביע המשתתף את הסכמתו ונותן את הסכמתו  .2.5
ם ת להשתמש בפרטיוה רשאינייתהו/או רשת שופרסל המפורשת כי החברה 



 

 

 

 

על מנת ליידע הפעילות  מתחםבהרכישה ו/או שמסר במסגרת ההרשמה לאתר 
בדבר סטאטוס ההרשמה לפעילות ו/או בעדכונים אודות הפעילות אשר  ותוא

יכול ויהיו מוגדרים כ"דברי פרסומת" כהגדרתם בחוק התקשורת )בזק 
משלוח . הודעות אלה יישלחו, בין השאר באמצעות: )א( 1982-ושידורים(, תשמ"ב

הודעות אלקטרוניות לכתובת הדואר האלקטרוני אשר מסר המשתתף; )ב( 
(, ולא SMSהודעות מסרים קצרים, בין השאר לטלפון הסלולארי של המשתתף )

רשת תעמוד למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או 
  בגין כך. שופרסל

ת כאמור בסעיף זה באחת יובהר כי המשתתף אשר אינו מעוניין לקבל הודעו .2.6
הדרכים המנויות לעיל, מתבקש לסמן את סירובו לקבלן בחלון המיועד לכך 

בעת ההרשמה. למען הסר ספק, מובהר כי הפעילות  מתחםהרכישה ו/או באתר 
המשתתף יהיה רשאי, בכל עת, לשלוח הודעת סירוב להמשך קבלת הודעות 

 כאמור בסעיף זה. 

יובהר כי ייתכן ובמהלך הפעילות יעודכן התקנון מעת לעת. התקנון המעודכן  .2.7
נוסחו המחייב של התקנון בכל . ו/או במתחם הפעילות באתר הרכישהיפורסם 

עת הוא הנוסח המעודכן שפורסם כאמור, אף אם המשתתף או אדם אחר הסתמך 
 על נוסח קודם. 

בלבד במהלך ו/או בהטבה אחת כל משתתף יוכל לזכות, לכל היותר, בפרס אחד  .2.8
 כל תקופת המבצע.

בתקנון המבצע השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה  .2.9
 בלשון נקבה ו/או רבים. 

 ההשתתפות במבצע .3

תתאפשר רק למשתתף אשר מילא לממש פרסים ההשתתפות במבצע והאפשרות  .3.1
, וכפוף לתקנון כנדרש במתחם הפעילות לרבות ביצוע ההרשמהאחר כל ההוראות 

 זה. 

 ההשתתפות תיעשה באופן הבא: .3.2

 רכישה המשתתפת במבצעמעוניין להשתתף במבצע, יבצע אדם ה .3.2.1
 המשתתפים ו/או בסניפי הרשת הרכישהאתר לעיל( ב ה)כהגדרת

הרשמה  תתאפשר ,רכישה המשתתפת במבצעלאחר ביצוע  בלבד.
 .מתחם הפעילותלפעילות ב

למשתתף  תתאפשר באמצעות קוד הפעילותכניסה למתחם הפעילות  .3.2.2
 . בלבד תקופת המבצע במשך

זין פרטי זיהוי אישיים כפי , יהפעילות למתחם המשתתף יכנס .3.2.3
, ת.ז וכתובת שיתבקש, לרבות שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון

מסירת  .וכי הוא מסכים להוראותיו התקנון יאשר כי קרא את ,מייל
הפרטים אינה חובה ואולם לא ניתן להשתתף בפעילות ללא מילוי 

 פרטים.ה

המשתתף לענות  יוזמןוהזנת הפרטים , לאחר אישור קריאת התקנון .3.2.4
 . אחתושאלה פתוחה  על שלוש שאלות סגורות



 

 

 

 

עם סיום יום הפעילות, המערכת תבדוק מי מבין המשתתפים באותו  .3.2.5
הסגורות וכן ענה באופן  השאלותשלוש על  נכונהיום פעילות ענה 

 היצירתי והמקורי ביותר לדעת צוות השופטים על השאלה הפתוחה
 זוכה לאותו יום פעילות.כ יוגדרוזה הוראות התקנון, עמד ביתר ו

לעשות שימוש  חברהבעצם השתתפותו במבצע מאפשר המשתתף ל .3.2.6
כאמור, ולא אשר התקבל בעת ההרשמה לאתר הפעילות במידע 

בגין  החברהתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי תעמוד למשת
 . כך

 .אופן ההשתתפות במבצע יכול להשתנות ללא כל הודעה מוקדמת .3.2.7

 . אינה מהווה ראיה או הבטחה לקבלת פרס כלשהולאתר הפעילות כניסה  .3.3

והוראותיו, לרבות פריצה  המבצעעל פי כללי  שלאבכל מקרה בו משתתף ישתתף  .3.4
ושינוי הנתונים, ו/או במידה וישנו חשד הפעילות ו/או לאתר הרכישה  מתחםל

ת לפסול משתתף זה ו/או רשאי ו/או חשש לאמיתות הנתונים תהיה החברה
משתתפים אחרים אשר נתוניהם שונו כמפורט לעיל, ולמשתתף לא תהיה כל 

 בקשר לכך. החברהדרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד 

לבצע ת ורשאי נהתהי ןמטעממי שופרסל ו/או ו/או  ברההחכמו כן, יובהר, כי  .3.5
הבלעדי דעתה בדיקות נוספות לגבי השתתפות כל משתתף, בכל שלב, לפי שיקול 

 מתחםלוהמוחלט, במידה ועלה חשש לאמיתות הנתונים ו/או חשש לפריצה 
ו/או להפעלה של אמצעים בלתי כשרים לשם השגת  הפעילות ו/או לאתר הרכישה

משתתף/ים שלא לאפשר ל יא תהיה רשאית, והיתרון על פני משתתפים אחרים
, ולמשתתף לא תהיה הבלעדי והמוחלטדעתה , לפי שיקול ים/לממש את הפרס

 .כל טענה בקשר לכך

או ו/ הפעילות מתחםל כניסהיתכן ותתרחשנה תקלות טכניות שימנעו, בין השאר,  .3.6
נקלטו בפועל במערכות נרשמו ושמשתתפים רק יובהר כי . שימוש באתר הרכישה

תוצאות המבצע ו/או על . לא ניתן לערער יוכלו להשתתף במבצעהן אשר  ההרשמה
על כל עניין הנוגע אליו, וקביעתה של החברה בעניין זה הינה סופית ומוחלטת ואין 

 אחריה דבר.

 קבלת הפרס .4

בכל יום חמישי שבתקפות הפעילות יוכרזו חמישה מועמדים לזכייה אשר  .4.1
 התששתפו בפעילות בשבוע שקדם.

החברה ו/או מי מטעמה תנסה ליצור קשר עם המועמד לזכייה באמצעות הודעת  .4.2
-ארבעפעמים במהלך  (3שלוש ) , עדו/או שיחה טלפונית ו/או הודעת דוא"ל טקסט
ימי עסקים מתום תקופת המבצע. הניסיונות ליצור קשר עם המועמד ( 14עשר )

לזכייה, ייעשו בשעות העבודה הרגילות של החברה. הניסיונות ייערכו במרווחים 
 של שעתיים לפחות בין התקשרות להתקשרות. 

החברה ו/או מי מטעמה לא תשאיר למועמד לזכייה הודעה בטלפון בדבר בחירתו  .4.3
תציג כל שאלה אלא למועמד לזכייה עצמו. במועד יצירת כמועמד לזכייה ולא 

, החברה וקבלת כתובתו למשלוח דואר הקשר ולאחר וידוא פרטי המועמד לזכייה
ו/או מי מטעמה, תתאם, לפי שיקול דעתה, מועד למסירת הפרס למועמד לזכייה 

 ו/או דוא"ל.  שליחדואר רשום ו/או באמצעות 



 

 

 

 

ימי עסקים מתום תקופת  14)במהלך ס ככל שלא אותר המועמד לזכייה בפר .4.4
ו/או נפסל בגין אי עמידתו בתנאי תקנון זה ו/או קיים חשד כי מועמדותו המבצע( 

לזכייה הושגה בדרכים שאינן כשרות )לרבות ביצוע עבירה פלילית ו/או עוולה 
כי אינו הודיע אזרחית, ובכלל זאת פריצה לפלטפורמה או מסירת מידע שגוי( ו/או 

לקבל את הפרס, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, אזי ייפסל המועמד, מעוניין 
ותחתיו יבוא משתתף אשר דורג אחריו בהתאם לתנאי תקנון זה, אשר ייחשב 
כמועמד לזכייה בפרס ויחולו לגביו ההוראות הנ"ל בהתאמה, וחוזר חלילה. מובהר 

 ה או מי מטעמה.כי מועמד לזכייה שנפסל לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא מהחבר

בתוך עשרים  פרסכל הבלעדי, לשלוח דעתה החברה תהיה רשאית, לפי שיקול  .4.5
ו/או  דואר ישראל( ימים מעת מועד יצירת הקשר עם הזוכה באמצעות 21ואחת )

תהיה רשאית ו, בכל אמצעי משלוח אחר על פי שיקול דעתה הבלעדיו/או  שליח
לתקנון זה + צילום ת"ז  ב'נספח בהמצוי כי טופס ההתחייבות  מהזוכהלדרוש 

ידה, זאת כתנאי -ע עליישלחו אליה מבעוד מועד בתוך תקופת זמן שתיקב
משתתף  תהיינה רשאיות לפסולמטעמה פרס. החברה ו/או מי כל לשליחת 

לא יעמוד בהוראות המשתתף , לפי שיקול דעתן הבלעדי, אם מזכייה בפרסים
החברה ו/או רשת שופרסל לא תהיינה אחראיות לאבדן הפרס לאחר  סעיף זה.

 כאמור. ו/או לשליחהימסרו לדואר ישראל 

יובהר כי החברה איננה אחראית לפרס שלא הגיע למועמד לזכייה באמצעות  .4.6
הדואר ו/או שליח לכתובת שגוייה שמסר המועמד לזכייה, ולא תהיה לו כל 

 .דרישה ו/או תביעה מאת החברה בשל כך

 ההטבהשובר קבלת  .5

אשר  ולרילסטלפון הלמספר העל ידי רשת שופרסל שובר למימוש ההטבה יישלח  .5.1
עד שבעיה ימים מיום  עם קוד הטבה במתחם הפעילות רישוםמסר המשתתף בעת 

 .ההרשמה לפעילות

 ו של מלאי זמין למתן ההטבהמותנית בקיומההטבה  למימושהזכאות מובהר כי  .5.2
מוותר על כל טענה ו/או דרישה הקשורה והמשתתף  בסניפי הרשת המשתתפים

רשת שופרסל של החברה ו/או ו/או אי יכולת ו/או נוגעת לאי קיום מלאי מספק 
לספק את ההטבה בפועל מכל סיבה שהיא, גם אם ההטבה הופיעה כזמינה באתר 

 .המשתתפים הרכישה ו/או בסניפי הרשת

שהגיע למועמד שובר הטבה ל תואחראי ןאינו/או רשת שופרסל יובהר כי החברה  .5.3
שמסר  שגויסלולרי סלולרי למספר טלפון טלפון באמצעות הטבה לקבלת 

ו/או , ולא תהיה לו כל דרישה ו/או תביעה מאת החברה קבלת הטבההמועמד ל
 בשל כך.רשת שופרסל 

 הפרסים .6

)כהגדרת המונח לעיל(  יםהחברה רשאית לשנות ו/או להחליף את זהות הפרס .6.1
פרסים נוספים, לפי שיקול  הםלהוסיף עליו/או  הםמרכיביו/או  םו/או את כמות

, לא תהיה למשתתפים כל טענה ו/או יםבמידה ויחול שינוי בפרסדעתה הבלעדי. 
 תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.

ידי החברה ו/או מי מטעמה, -אספקת הפרסים בפועל, ייקבע עלמימוש יובהר, כי  .6.2
ולזוכים לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין האמור, 

 לרבות בשל כל עיכוב או דחייה במועד קבלת הפרס או כל חלק הימנו.



 

 

 

 

להחלפה, לשינוי או להמרה על  ניםנית םשיחולקו במסגרת מבצע זה אינ יםהפרס .6.3
  ר.ידי הזוכה לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס ו/או מוצר אח

 הצהרות והתחייבויות המשתתף  .7

מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או כל דין, המשתתף מצהיר 
 ומתחייב כלפי החברה כי: 

 כל הפרטים שמסר הינם נכונים ומדויקים. .7.1

שופרסל ו/או יישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצה וישפה את החברה ו/או  .7.2
הראשונה לעשות כן,  ןדרישת, מיד עם ןמטעמו/או מי  ןעובדיה ו/או ןמנהליהאת 

בגין כל נזק )לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי 
רווחים ופגיעה במוניטין(, הפסד, אובדן, הוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות 

או מחדל משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/
 שלא כדין הקשורים בדרך כלשהי להפרה במישרין ו/או בעקיפין של תקנון זה.

נושאת בכל אחריות באשר לאובדן אינה  ו/או רשת שופרסל ידוע לו שהחברה .7.3
של מי מהמשתתפים כתוצאה מכשל טכני, ואשר כתוצאה ו/או השתתפות פרטים 

 במסגרת המבצע.אשר נשלחו כלשהם ממנו נמחקו, הושמדו או שובשו פרטים 

 פטור מאחריות .8

מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או  המשתתף .8.1
, ומי ן, עובדיהן, מנהליהרשת שופרסלו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה 

, בכל הקשור והמתייחס למבצע, להשתתפות )או אי ההשתתפות( בו ןמטעמה
בזאת, כי מצהיר . המשתתף ו/או לשימוש והפקת ההנאה מהפרס ו/או לזכייה בו

 התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.

רשת ו/או הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף, והחברה  במבצעההשתתפות  .8.2
לא תישאנה באחריות לכל נזק )לרבות נזק גוף(, הפסד, אבדן או הוצאה  שופרסל

, והקשור, במישרין או המלווים וו/א וסוג שייגרמו למי מן המשתתפיםמכל מין 
  או שימוש בפרס.ו/, מימוש בעקיפין, עם המבצע

, אינם םוכל מי מטעמ ן, עובדיהן, מנהליהו/או רשת שופרסל יובהר, כי החברה .8.3
האחריות הבלעדית לאספקת הפרס, טיבו . הפרסאחראים לאיכות או טיב 

ואיכותו הינה של היצרן ו/או המשווק ו/או הספק שלו בהתאם לכל דין ולתנאים 
, לרבות נזקים, הוצאות או תקלות כלשהן בקשר מימוש הפרסהנהוגים אצלם. 

לא תעמוד כל  םו/או למי מטעמ יםלזוכ. בלבד יהיה באחריות הזוכים עם הפרס,
 םו/או מי מטעמ רשת שופרסלו/או ו/או טענה כלפי החברה דרישה ו/או תביעה 

 .בכל האמור לעיל בסעיף זה

מבצע זה, הנערך בהתאם לתקנון במהלך ם ומאשר כי ידוע לו ש, מסכיהמשתתף .8.4
, עשויים להתרחש אירועים רשת שופרסלו/או  זה, יתכן כי על אף מאמצי החברה

בהם כדי למנוע מהמשתתף ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, אשר יש 
, ו/או לפגוע או לגרוע מאופן מימושו מלזכות בפרס ו/או מלקבל את הפרס

מכל טענה ו/או דרישה רשת שופרסלו/או מסכים לפטור את החברה  והמשתתף
 ו/או תביעה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם. 

ופרע או יתקיים כסדרו אינן מתחייבות שהמבצע לא י רשת שופרסלו/או החברה  .8.5
ללא מגבלות או הפסקות, ינוהל ללא טעויות, יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, 



 

 

 

 

אי דיוקים, שגיאות ותקלות. מובהר בזאת, כי בכל אחד מהמקרים המפורטים 
בסעיף זה לעיל, תהא החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי רשאית לנקוט כל צעד על 

, לרבות להפסיק את המבצע טרם תום תקופת מנת למזער ו/או לנטרל את האמור
ו/או  המבצע ו/או לבטל את המבצע כליל ו/או לנקוט בכל צעד אחר, ולמשתתף

רשת ו/או לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה למי מטעמו 
 ו/או מי מטעמן בקשר עם האמור. שופרסל

תקלה, פגיעה ו/או רשלנות מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקרה בו יוכח כי  .8.6
ו/או מלזכות בפרס ו/או לממש את  במבצעשל המשתתף מנעה ממנו מלהשתתף 

 פטורות מאחריות. רשת שופרסלוהפרס, יהיו החברה 

 רשת שופרסלו/או החברה האחריות למימוש הפרס היא של הזוכים בפרס בלבד.  .8.7
היכולת לממש את ת בכל צורה או אופן למימוש או אי וה אחראיינולא תהי ןאינ

ו/או לגבי כל  ןעקב נסיבות שאינן תלויות בה הפרסים ו/או להשתתף במבצע
שיבוש, עיכוב דחייה או כל פגם אחר במבצע ו/או בפרסים ו/או בקשר עם 

 . הפרסים ו/או לגבי מימושם

הפעילות ואתר  מתחםרת המבצע נסמך על מובהר כי עיבוד הנתונים במסג .8.8
מכל אינם חסינים , ואשר רשת שופרסלו/או  החברהבבעלות הרכישה שאינם 

ת כי המבצע יתנהל ללא ומתחייב ןאינ רשת שופרסלו/או טעות או תקלה. החברה 
תקלה, שגיאה, "נפילה" או טעות, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה 

אתר הפעילות ואתר הרכישה כתוצאה או בקשר לכך. כמו כן, מודגש, כי פעולת 
, ולפיכך לא תהיה למשתתף כל האינטרנטות ולתקינות של רשת לזמינכפופים 

טענה, דרישה או תביעה בגין כל נזק, אבדן, הפסד, פגיעה בסיכויים או הוצאה 
האינטרנט שייגרמו לו עקב טעות, נפילה, שיבוש, איחור או תקלה שנבעו מרשת 

 כאמור. 

רנט ועל רשת האינטנסמך על  המשתתף מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהמבצע .8.9
מערכת ממוחשבת, וכי אין כל הבטחה לפעילות תקינה של המערכת הממוחשבת 
ו/או לקליטת כל הוראותיו במלואן ו/או במועדן, ו/או שתעבורת התקשורת בין 
המשתתף למערכת הממוחשבת תהיה רציפה ו/או אחידה ו/או מהירה, ולמשתתף 

שה ו/או תביעה כלפי ו/או למי מטעמו, אין ולא תהיה לו, כל טענה ו/או דרי
ו/או מי מטעמן בקשר לכך. המשתתף מצהיר בזאת,  רשת שופרסלו/או החברה

 כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.

אינן אחראיות באופן כלשהו לפעילותה התקינה של  רשת שופרסלו/או  החברה .8.10
הקווית ו/או מערכת מערכת הטלפונים הסלולאריים ו/או מערכת הטלפון 

האינטרנט ו/או כל מערכת תקשורת אחרת, ואין ולא תהיה להם כל אחריות בגין 
אי קליטה ו/או קליטה משובשת של הנתונים אותם הזין המשתתף במבצע ו/או 
כל שיבוש ו/או תקלה אחרת הקשורה במערכות אלה, ולא תישאנה באחריות 

מניעת רווח וכיו"ב, אשר ייגרמו  להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות,
 למשתתף במבצע או לכל צד ג' אחר, במישרין או בעקיפין.

 ות, אינם אחראיןוכל מי מטעמ ן, עובדיהןמנהליה, רשת שופרסלו/או החברה  .8.11
בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן בקשר עם המבצע, עקב ביצוע לקוי של 

ים שאינם תלויים בהן, השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמ
 מזג אויר, מלחמה וכדומה. עיצומים, לרבות כח עליון כגון: שביתות,

בהשתתפותו במבצע מסכים המשתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד', אשר  .8.12
מקורם בכוח עליון, מלחמה )לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל(, 



 

 

 

 

ובין בכל מקום אחר, או כל  שביתה, פיגועים, אסונות טבע וכיו"ב, בין בארץ
אירוע אחר אשר אינו תלוי בחברה, לא ייחשב כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכה 
את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה 

 ו/או מי מטעמן. רשת שופרסלו/או כנגד החברה 

מנעה ממשתתף שופרסל רשת ו/או בכל מקרה שיוכח, כי רשלנות של החברה  .8.13
מלהשתתף במבצע או לזכות בזכייה כלשהי, יוגבל הפיצוי לו יהיה המשתתף זכאי 

אותה ביצע )או נמנע מלבצע( בכדי לאתר הפעילות לגובה עלות ההתחברות 
להשתתף במבצע בלבד ובעלות רכישת המוצר המשתתף במבצע שרכישתו נדרשה 

 לצורך השתתפות במבצע.

ו/או על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה מוותר בזאת  המשתתף .8.14
 בקשר עם בחירת הזוכים במבצע. ןו/או מי מטעמ רשת שופרסל

 שונות .9

כי קרא  ם, מאשר ומצהיר כל אחד מהמשתתפיםבהשתתפותו במבצע זה, מסכי .9.1
את תקנון המבצע וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו, וגם אם לא קרא את 

 מסכים כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.התקנון, הוא 

תשומת ליבו של המשתתף מופנית לכך כי ייתכן ובמהלך תקופת המבצע יעודכן  .9.2
במשרדי החברה וניתן  ו/או הרכישהאתר בהתקנון המעודכן יהיה זמין  התקנון.

  .או בתיאום מראש במשרדיה הרכישהכל עת באתר יהיה לעיין ב

החברה רשאית לשנות את מבנה המבצע, שלביו, פרסיו, תוכנו, מתכונתו ונהליו,  .9.3
תקופתו, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את 
הזכות לבטל חלקים מהמבצע או את המבצע כולו. על שינוי תנאי המבצע כאמור 

אשר תמצא החברה ו/או בכל דרך אחרת  הרכישהבאתר בסעיף זה תינתן הודעה 
לנכון, ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה 

 כלפי החברה בגין כך.

וכל  מסכימים ומאשרים כי דבר השתתפותם ו/או זכייתם במבצע המשתתפים .9.4
 לרבות בכל מדיום שהוא, , אפשר שיסוקרו, יצולמו וישודרומהלך מימוש הפרס

 בשילוט, בעיתונות, בדפי האינטרנט של החברהברדיו, לוויזיה, בט אך לא רק,
ו/או ובאתרי אינטרנט אחרים, וכי בעצם השתתפותם במבצע מביעים הזוכה 

את הסכמתם לפרסום ו/או צילום שמם ותמונותיהם במסגרת המשתתף 
הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של 

כים כי ידוע להם ששיתוף פעולה עם החברה ו/או מי כן מצהירים הזו החברה.
פרס מהווה ה ומימושם את מטעמה לצורך סיקור מועמדותם ו/או הליך זכייתם

 תנאי עיקרי למימוש הזכייה.

, להצהיר בכתב בנוסח החברהכל מועמד לזכייה בפרס, יהיה חייב, לפי דרישת  .9.5
להסכם זה כי, בין היתר, איננו נמנה על אלה אשר אסורה  ב'כנספח המצורף 

השתתפותם במבצע לפי תנאי תקנון זה וכי זכותו לא הושגה תוך הפרת תקנון זה 
 או בניגוד לאחד מתנאיו. 

הזכאות לפרסים אינה ניתנת להסבה או העברה אלא באישור בכתב ומראש  .9.6
 שינתן על ידי החברה בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

ר, כי לא ניתן לשנות את אופן מסירת הפרס בכל אופן שהוא אלא בכפוף יובה .9.7
 לאישור בכתב ומראש שיינתן על ידי החברה ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.



 

 

 

 

מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, החברה תהא רשאית שלא  .9.8
ין, למסור את הפרסים לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כד

 על פי שיקול דעת החברה המוחלט והבלעדי. 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות ככל שתחליט עם הפרסים שלא חולקו  .9.9
 לאחר סיום תקופת המבצע, בכפוף לדין.

או דרישת תשלום כלשהי שיחולו בקשר לזכייה במבצע,  , אגרהכל מס, ניכוי .9.10
הזוכה ויהיו על חשבונו  לפרס ו/או למימוש הפרס, יחולו באופן מלא ובלעדי על

ידרש לכך, להעביר לשלטונות תרשאית, אם  תהיה החברהועל אחריותו בלבד. 
המס את פרטי הזוכים או את ניכוי המס במקור, ולחזור לקבלת החזר לתשלום 

 מהזוכים.

ת למסור כל מידע אשר יידרש ממנה על פי וה רשאיינתהישופרסל רשת והחברה  .9.11
 רשות מוסמכת.חוק ו/או על פי הוראה של 

 224למען הסר ספק, המבצע לפי תקנון זה אינו מהווה הגרלה כהגדרתה בסעיף  .9.12
 לחוק העונשין, וזאת בשל העובדה כי הזכייה בו תלויה ביכולת ולא בגורל.

, עוזריהם, עובדיהם, עובדי החברה ורשת שופרסלההשתתפות במבצע אסורה על  .9.13
 מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם.

על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט  הדין החל .9.14
אביב. תקופת ההתיישנות לכל -הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל

תביעה נגד החברה בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות במבצע 
 .ם המבצעהינה שנה ממועד סיו



 

 

 

 

 נספח א'

 מוצרים המשתתפים במבצע

 ברקוד מוצר טעם קטגוריה/מותג

 25399 מנגו אננס פיוז טי
FUZE tea  1.5מנגו אננס 

 7290011018252 ליטר

 26965 פיוז פירות יער פיוז טי
FUZE tea  1.5פירות יער 

 7290013585356 ליטר

 25402 תה אפרסק פיוז טי
FUZE tea  1.5אפרסק 

 7290011018283 ליטר

 25405 תה אפרסק פיוז טי
FUZE tea  רביעיות

 7290011018313 ליטר 1.5אפרסק 

 25404 תה דיאט אפרסק פיוז טי
FUZE tea  דיאט אפרסק

 7290011018306 ליטר 1.5

 25401 תה ירוק אקזוטי פיוז טי
FUZE tea  1.5אקזוטי 

 7290011018276 ליטר
 7290011018580 ליטר 1.5ענבים  FUZE 25647 תה ענבים פיוז טי

 25395 מנגו אננס פיוז טי
FUZE tea  0.5מנגו אננס 

 7290011018214 ליטר

 26964 פיוז פירות יער פיוז טי
FUZE tea  0.5פירות יער 

 7290013585363 ליטר

 25392 תה אפרסק פיוז טי
FUZE tea  0.5אפרסק 

 7290011018184 ליטר

 25393 תה דיאט אפרסק פיוז טי
FUZE tea  דיאט אפרסק

 7290011018191 ליטר 0.5
 7290011018597 ליטר 0.5ענבים  FUZE 25648 תה ענבים פיוז טי

 7290001594186 מל 500קולה -ד. קוקה 10027 דיאט קוקה קולה דיאט קוקה קולה
 7290013584144 מ"ל 500ספרייט  26173 ספרייט ספרייט

 7290013585257 מ"ל 500ספרייט  ZERO 26792 ZEROספרייט  ספרייט
 7290001594179 מל 500פנטה אורנג  10023 פאנטה אורנג' פאנטה
 7290005605895 מל 500פנטה אקזוטי  10634 פאנטה אקזוטיק פאנטה

 7290001594155 מל 500קולה -קוקה 10021 קוקה קולה קוקה קולה

 ZERO 23441קוקה קולה  ZEROקוקה קולה 
 500בקבוק  ZEROקולה 

 7290008909853 מל
 7290011018931 מ"ל 250קוקה קולה  25861 קוקה קולה קולהקוקה 

 7290013585394 ליטר  1קוקה קולה  24010 קוקה קולה קוקה קולה
 7290013585387 ליטר ZERO 26735 ZERO 1קוקה קולה  ZEROקוקה קולה 
 7290013585325 ליטר 2 - 6קוקה קולה  26736 קוקה קולה קוקה קולה

 ZERO 27080קוקה קולה  ZEROקוקה קולה 
 2 -6קוקה קולה זירו 

 7290013585462 ליטר

 דיאט קוקה קולה
דיאט קולה נטול 

 7290000284743 ליטר 1.5דיאט קולה נטול  10760 קפאי

 10260 דיאט קוקה קולה דיאט קוקה קולה
 1.5דיאט קוקה קולה 

 7290000284361 ליטר

 10271 דיאט קוקה קולה דיאט קוקה קולה
 1.5 6קוקה קולה  דיאט
 7290003119165 ליטר

 דיאט קוקה קולה
דיאט קוקה קולה 

 7290008690164 לי 1.5דיאט קולה לימון  10777 לימון
 7290013584182 ליטר 1.5ספרייט  26175 ספרייט ספרייט
 7290013584175 שישיות 1.5ספרייט  26176 ספרייט ספרייט
 7290013585240 ליטר 1.5ספרייט  ZERO 26790 ZEROספרייט  ספרייט

 7290013585271 ליטר 1.5 6ספרייט  ZERO 26791 ZEROספרייט  ספרייט
 7290003667109 ליטר 1.5פאנטה אורנג  10231 פאנטה אורנג' פאנטה



 

 

 

 

 23270 פאנטה אורנג' פאנטה
 1.5רביעיית פאנטה אורנג' 

 7290008909587 ליטר
 7290005605901 ליטר 1.5פאנטה אקזוטיק  10632 פאנטה אקזוטיק פאנטה

 פאנטה
דיאט פאנטה 

 10340 אורנג'
דיאט פאנטה 

 7290003667673 ליטר  1.5אורנג

 23160 פאנטה אורנג' מנגו פאנטה
 1.5פאנטה אורנג' מנגו 

 7290008909440 ליטר
 7290011017606 1.5פאנטה לימונדה  24685 פאנטה לימונדה פאנטה

 7290000284316 ליטר 1.5  קוקה קולה 10160 קולהקוקה  קוקה קולה
 7290003119110 ליטר 1.5 6קוקה קולה  10171 קוקה קולה קוקה קולה

 ZERO 23434קוקה קולה  ZEROקוקה קולה 
 1.5שישיות  ZEROקולה 
 7290008909877 ליטר

 7290008909860 ליטר ZERO 1.5קולה  ZERO 23435קוקה קולה  ZEROקוקה קולה 
 7290000284347 ליטר 1.5       קינלי סודה 10244 קינלי סודה קינלי סודה

 21958 קינלי סודה קינלי סודה
 1.5סודה  שישיותמארז 
 7290013585554 ליטר

 

  

 

 

 

  

  

  

   



 

 

 

 

 
 ב'נספח  

 הצהרת הזוכה בפרס

 2016תאריך: ____________, 

 לכבוד
 "(החברה)" בע"מ החברה המרכזית לייצור משקאות קלים

 "(שופרסלשופרסל בע"מ )"
 

 הצהרת זוכההנדון: 

 אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי:
 

   ."(המבצע)"החברה " של דמי חנוכה"מבצע הריני מצהיר כי קיבלתי את הפרס, כהגדרתו בתקנון 
 

הכלל, הנני מצהיר ומתחייב כי קראתי את תקנון המבצע והנני מסכים לכל תנאיו ללא יוצא מן 
כי אינני נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם במבצע לפי תנאי התקנון, וכי זכותי לא הושגה 

 תוך הפרת תקנון המבצע או בניגוד לאחד מתנאיו ו/או ע"י הפרת הוראות כל דין.
 

ת לאיכות ו/או טיב הפרס, ואחראי ןאינו/או שופרסל  ידוע לי, כי בכפוף להוראות כל דין, החברה
ת בכל צורה שהיא לגבי נזקים, הוצאות או תקלות כלשהן בקשר עם הפרס, וכי לא ואחראי ןואינ

  תעמוד לי ו/או למי מטעמי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפיה בגין האמור.

ידוע לי, כי עצם זכייתי עשויה להיות מפורסמת באמצעי התקשורת השונים, לרבות ברדיו, 
מסכים ומאשר לחברה לפרסם את פרטיי האישיים, ודבר זכייתי בעיתונות ובאינטרנט, והנני 

 במסגרת הסיקורים והפרסומים כאמור, לרבות במסגרת קידום מכירות של החברה.
 

מטעמה מי שופרסל ו/או אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או 
ן או הוצאה אשר ייגרמו לי ו/או למי מטעמי בקשר עם זכייתי, ולרבות בגין כל נזק הפסד אבד

, ואת שופרסל אשר יממש את הפרס, עקב או כתוצאה ממימוש הפרס. הנני פוטר/ת את החברה
באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור, מטעמה ו/או מנהליהן ו/או מי 

 בקשר עם זכייתי או כל הנובע ממנה.
 

 

 )במקרה של קטין(הורה/אפוטרופוס  הזוכה 

   שם פרטי ומשפחה

   מספר ת.ז.

   תאריך לידה
   כתובת מלאה

   טלפון + טלפון נייד
כתובת דואר 

 אלקטרוני
  

   חתימה
   תאריך החתימה


