תקנון פעילות – מגלגלים וזוכים

.1

הגדרות

בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:
"החברה"

החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ ,ח"פ ,510482136
הרב כהנמן  ,129בני ברק .טלפון ;03-6712222 :פקס03- :
.6712310

"רשת שופרסל"

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

"אתר הרכישה"

אתר הקניות המקוון של רשת שופרסל – שופרסל online
שכתובתו  ,www.shufersal.co.ilובו יפורסם תקנון הפעילות.
יובהר כי על מנת לבצע רכישה המשתתפת בפעילות (כהגדרתה
להלן) ,על המשתתף להיות רשום כחבר מועדון לקוחות שופרסל
וכן להירשם לאתר הרכישה.
מובהר כי רכישת מוצרים משתתפים באתרים אחרים ו/או
בסניפי רשתות אחרות ו/או בסניפי רשת שופרסל (כמפורט
לעיל) ,לא תקנה לרוכש את הזכות להשתתף בפעילות .הזכות
להשתתף בפעילות מותנית ברכישת המוצרים באתר הרכישה
בלבד.

"רכישה המשתתפת"

רכישת מוצרי החברה המנויים בנספח א' לתקנון זה ,באתר
הרכישה ("המוצרים") בסכום של מעל לחמישים ( )50ש"ח.
מובהר כי השתתפות בפעילות מותנית בקיומם של המוצרים
זמינים למכירה באתר הרכישה והמשתתף מוותר על כל טענה
ו/או דרישה הקשורה ו/או נוגעת לאי קיום מלאי מספק של
המוצרים ו/או אי יכולת רשת שופרסל לספק את המוצרים
בפועל מכל סיבה שהיא ,גם אם המוצרים הופיעו כזמינים באתר
הרכישה.

"מתחם הפעילות"

חלק מאתר הרכישה אליו יוזמנו (כמפורט בסעיף  3להלן)
להיכנס המשתתפים ולהשתתף בפעילות כמפורט בתקנון זה.
מתחם הפעילות יהיה בכתובת הבאה.www.summergame.co.il :

"משתתף"

אדם העונה על כל אלה )1( :הינו אזרח ישראל ו/או בעל היתר
כניסה ושהייה בישראל תקף עפ"י כל דין; ( )2ביצע רכישה
המשתתפת בפעילות (כהגדרתה לעיל); ( )3רשום כחבר מועדון
לקוחות שופרסל וכן לאתר הרכישה; ( )4נרשם במתחם הפעילות
בהתאם להוראות המופיעות שם; ו ) 5( -עמד ביתר התנאים
המפורטים בתקנון זה.
יובהר כי בתי עסק ,לרבות יחידים ,תאגידים וארגונים שונים

הרשומים במרשמיה של רשת שופרסל כלקוחות עסקיים אינם
רשאים להשתתף בפעילות.
"תקופת הפעילות"

מיום ד' ה 12.7.2017-משעה  12:00ועד יום ג' ה 19.9.2017-עד
לשעה .12:00
שעון החברה הוא השעון הקובע לעניין הפעילות.
החברה ו/או מי מטעמה רשאיות לשנות את תקופת הפעילות,
להאריכה ,לקצרה ,לחלקה לחלקים ,או לבטלה באופן מוחלט,
בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידי החברה ו/או מי מטעמה
במתחם הפעילות ,ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל
טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה או כלפי רשת
שופרסל בגין כך.

"הפעילות"

פעילות במהלכה משתתפים אשר ביצעו רכישה משתתפת יקבלו
לינק למכשירם הנייד ו/או לכתובת המייל ויוזמנו להיכנס
למתחם הפעילות ,להזין את מספר מכשירם הנייד וכתובת
המייל ,לבצע סיבוב ,לקבל הטבה ,ולחשוף חלק מפאזל וירטואלי
של יעד בעולם ,אשר המשתתף יוזמן לזהותו 10 .המשתתפים
המהירים ביותר אשר יזהו את היעד ועמדו ביתר הוראות
התקנון יוכלו להיות מועמדים לזכייה בפרס (כהגדרתו להלן).
רכישת מוצרים בשווי שמעל לחמישים ש"ח תקנה למשתתף
סיבוב אחד ותחשוף חלק אחד מהפאזל.

"סיבוב"

סיבוב של "גלגל מזל" בגינו יהא זכאי המשתתף להטבה
(כהגדרתה להלן) ולחשיפת חלק אחד מהפאזל.

"ההטבה"

מוצר אחד ממגוון מוצרי החברה המפורטים בנספח ב' .ההטבה
ניתנת למימוש עד לתאריך  .31.12.2017קבלת ההטבה תתאפשר
במסגרת הרכישה העוקבת באתר הרכישה או בסניפי רשת
שופרסל ( שופרסל דיל ,שופרסל דיל אקסטרה ,שופרסל שלי
ושופרסל אקספרס ,אך למעט בסניפי רשת "יש" אשר בהם לא
תתקיים הפעילות).
החברה ו/או מי מטעמה רשאיו ת לשנות ו/או להחליף את
ההטבה או מרכיביה ו/או את כמותה ו/או להוסיף עליה הטבות
נוספות לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ,ולמשתתף לא
תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה או כלפי
רשת שופרסל בקשר עם כך.

"מועמד לזכייה בפרס"

מתוך המשתתפים אשר זיהו נכונה את היעד המסתתר בפאזל,
עשרת ( )10המשתתפים המהירים ביותר שזיהו נכונה את היעד
במשך כל תקופת הפעילות  ,יהיו מועמדים לזכייה בפרס.

"זוכים בפרס"

מועמד לזכייה בפרס אשר ) 1( :עמד בכל תנאי מתנאי תקנון זה;
( ) 2לא נפסל מלהיות מועמד לזכייה בפרס על פי הוראות תקנון

זה; ( ) 3לא נמנע ממנו קבלה או מימוש של פרס עפ"י הוראות
תקנון זה; ( )4הוכרז כזוכה בפרס על ידי החברה לפי המנגנון
המפורט בתקנון זה;
"הפרס"

מקום  1יקבל זכות לקבל שובר לחבילת נופש זוגית הכוללת,
טיסה זוגית הלוך ושוב ואירוח ( )B&Bבמלון  4כוכבים לשלוש
( )3לילות בברצלונה  ,בהתאם לתאריכים האפשריים שימסרו לו
על ידי החברה .הזכות תעמוד בתוקף על בסיס מקום פנוי עד
ליום  31.12.2017לא כולל חודשי יולי אוגוסט ותקופת החגים,
בהתאם הנחיות ספק החופשה.
מקומות  2-3יקבלו זכות לקבל שובר לחבילת נופש זוגית
הכוללת ,טיסה זוגית הלוך ושוב ואירוח ( )B&Bבמלון  5כוכבים
לשלוש ( )3לילות לכרתים או לרודוס בהתאם לבחירתו של
הזוכה .הזכות תעמוד בתוקף על בסיס מקום פנוי עד ליום
 31.12.2017לא כולל חודשי יולי אוגוסט ותקופת החגים,
בהתאם הנחיות ספק החופשה.
מקומות  4-8יקבלו זכות לקבל שובר לחופשה זוגית הכוללת,
אירוח חצי פנסיון לשתי ( )2לילות ,במלון חמישה כוכבים,
בהתאם לבחירתו של הזוכה (קראון פלאזה  /רימונים /
דן/פנורמה  /אוריכידאה  /יו מג'יק פאלאס  /ישרוטל ים סוף).
הזכות תעמוד בתוקף על בסיס מקום פנוי עד ליום 31.12.2017
לא כולל חודש אוגוסט ותקופת החגים ,בהתאם להוראות כל
מלון ומלון .לזכות הזוכה ,יעמוד שווי סכום הזכאות הכספי
המלא במידה וירצה להמיר  /לשדרג את החופשה ליעד אחר.
מקומות  9-10יקבלו זכות לקבלת שובר לחופשה זוגית הכוללת
שני מבוגרים או קטין ומלווה (כהגדרתו להלן) ,לשני לילות כולל
סופ"ש על בסיס חצי פנסיון במלון גלילון .הזכות תעמוד בתוקף
על בסיס מקום פנוי עד ליום  31.5.2018לא כולל חודש אוגוסט
ותקופת החגים ,בהתאם להוראות מלון גלילון.
באם הזוכה בפרס הינו קטין ,יהיה חייב הזוכה בפרס לממש את
הפרס יחד עם מלווה (כהגדרתו להלן).
יובהר ,כי ייתכן והחופשה ואופן מימושה יהיו כפופים למגבלות
נוספות ,כפי שיימסרו לזוכה בפרס ע"י החברה ו/או ספק הפרס.
מובהר בנוסף ,כי החופשה ,משכה ,מתכונתה ,מועדיה ,יעד
החופשה ,לוח הזמנים לחופשה ,וכן כל שינוי בהם ,ייקבעו על-
ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי .מרגע מסירת הפרס
לזוכה ,לא תעמוד לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי
החברה ,לרבות בגין מימוש הפרס או אי מימושו ,ולרבות בשל
כל שינוי בו מכל סוג שהוא .כל אחד מהמשתתפים ,ובכלל זאת
הזוכה בפרס והמלווה מוותרים על כל טענה ו/או תביעה ו/או
דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין האמור.

"מלווה"

אדם אחד לבחירת הזוכה בפרס אשר )1( :מלאו לו ( 18שמונה
עשרה) שנים; ( ) 2הינו אזרח ישראל ו/או בעל היתר כניסה
ושהייה בישראל תקף עפ"י כל דין; ( ) 3עומד בכל תנאי תקנון
זה; ו ) 4( -חתם על הטופס המצ"ב כנספח ג.'2-

"התקנון"

תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת כמפורט להלן.

.2

כללי
.2.1

במהלך תקופת הפעילות ,תערוך החברה פעילות בשם "מגלגלים וזוכים".

.2.2

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים
כלשהם בדבר הפעילות ,לרבות באתר הרכישה ו/או בכל דרך אחרת ,למעט הודעה
מטעם החברה בדבר שינוי תקנון זה ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

.2.3

האחריות על מסירת פרטים אישיים במסגרת ההרשמה לאתר הרכישה ,באופן
מדויק ומלא ,חלה אך ורק על המשתתף ,ולחברה ו/או לרשת שופרסל או מי מטעמן
אין ולא תהיה כל אחריו ת על אמיתות הפרטים ו/או דיוקם ו/או על הקלדתם באתר
הרכישה .רק משתתף שה זין את מספר הטלפון הנייד שברשותו וכתובת המייל ,יוכל
להשתתף בפעילות.

.2.4

לא ניתן לערער על תוצאות הפעילות ו/או על כל עניין הנוגע אליהן ,וקביעתה של
החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה תהא סופית ומוחלטת ואין אחריה דבר.

.2.5

יובהר כי ייתכן ובמהלך הפעילות יעודכן התקנון מעת לעת .התקנון המעודכן
יפורסם במתחם הפעילות  .נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא הנוסח המעודכן
שפורסם כאמור ,אף אם המשתתף או אדם אחר הסתמך על נוסח קודם.

.2.6

בעת ההרשמה למתחם הפעילות יתבקש המשתתף לסמן כי קרא את תנאי התקנון
וכי הוא נותן את הסכמתו המפורשת כי החברה ו/או רשת שופרסל תהיינה רשאיות
להשתמש בפרטים שמסר במסגרת ההרשמה למתחם הפעילות על מנת ליידעו בדבר
סטאטוס ההרשמה לפעילות ו/או בתכנים אשר יחשבו כ"דברי פרסומת" כהגדרתם
בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) ,תשמ"ב .1982-הודעות אלה יישלחו,
בין השאר באמצעות( :א) משלוח הודעות אלקטרוניות לכתובת הדואר האלקטרוני
אשר מסר המשתתף; (ב) הודעות מסרים קצרים ,בין השאר לטלפון הסלולארי של
המשתתף ( .)SMSלמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי
החברה ו/או כלפי רשת שופרסל בגין כך .כן נותן המשתתף את הסכמתו לחברה ו/או
לרשת שופרסל ו/או למי מטעמן לשלוח אליו דבר פרסומת כאמור ,בין בתקופת
הפעילות ובין לאחריה ו/או בעניין אחר כלשהו.

.2.7

יובהר כי משתתף אשר יסמן כי אינו מעוניין לקבל הודעות כאמור בסעיף זה לא
יוכל להשתתף בפעילות .למען הסר ספק ,מובהר כי המשתתף יהיה רשאי ,בכל
עת ,לשלוח הודעת סירוב להמשך קבלת הודעות כאמור בסעיף זה .ניתן יהיה
הבאה:
המייל
בכתובת
שופרסל
רשת
למוקד
לפנות
 CLUBCARD@SHUFERSAL.CO.ILעל מנת לבקש כי יוסר כתובתו מקבלת
דברי פרסומת.

.3

.4

.2.8

כל משתתף יוכל לזכות ,לכל היותר בפרס אחד ( )1בלבד במהלך כל תקופת
הפעילות.

.2.9

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

ההשתתפות בפעילות
.3.1

אדם אשר יבצע רכישה משתתפת ויהיה מעוניין להשתתף בפעילות ,יוזמן להכנס
למתחם הפעילות על ידי לחיצה על לינק אשר ישלח אליו במסרון ו/או אימייל ,ביום
העוקב לרכישה המשתתפת .על אף האמור לעיל ,למשתתפים אשר ביצעו רכישות
משתתפות בין הימים חמישי עד שבת ,ישלח המסרון ו/או האימייל ביום ראשון
העוקב.

.3.2

כניסה למתחם הפעילות תתאפשר לאחר שהמשתתף )1( :יזין את מספר הטלפון
הנייד וכתובת המייל שלו ) 2( ,יסמן כי קרא את הוראות התקנון )3( ,יסמן כי מתיר
קבלת חומר פרסומי ,ו ) 4( -יזין קוד אימות למכשיר הנייד.

.3.3

רכישת מוצרים בשווי מעל לחמישים ש"ח תקנה למשתתף סיבוב אחד ותחשוף חלק
אחד מהפאזל 10 .המשתתפים ה מהירים ביותר במשך כל תקופת הפעילות אשר
יזהו את היעד ועמדו ביתר הוראות התקנון יוכלו להיות מועמדים לזכייה בפרס.

.3.4

אופן ההשתתפות בפעילות יכול להשתנות ללא כל הודעה מוקדמת.

.3.5

כניסה לאתר הפעילות אינה מהווה ראיה או הבטחה לקבלת פרס כלשהו.

.3.6

בכל מקרה בו משתתף ישתתף שלא על פי כללי הפעילות והוראותיה  ,לרבות פריצה
למתחם הפעילות ו/או לאתר הרכישה ושינוי הנתונים ,ו/או במידה וישנו חשד ו/או
חשש לאמיתות הנתונים תהיה החברה רשאית לפסול משתתף זה ו/או משתתפים
אחרים אשר נתוניהם שונו כמפורט לעיל ,ולמשתתף לא תהיה כל דרישה ו/או טענה
ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לכך.

.3.7

כמו כן ,יובהר ,כי החברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לבצע בדיקות נוספות לגבי
השתתפות כל משתתף ,בכל שלב ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,במידה ועלה
חשש לאמיתות הנתונים ו/או חשש לפריצה למתחם הפעילות ו/או לאתר הרכישה
ו/או להפעלה של אמצעים בלתי כשרים לשם השגת יתרון על פני משתתפים אחרים,
והיא תהיה רשאית שלא לאפשר למשתתף/ים לממש את הפרס/ים ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי והמוחלט ,ולמשתתף לא תהיה כל טענה בקשר לכך.

.3.8

יתכן ותתרחשנה תקלות טכניות שימנעו ,בין השאר ,כניסה למתחם הפעילות ו/או
שימוש באתר הרכישה .יובהר כי רק משתתפים שנרשמו ונקלטו בפועל במערכות
ההרשמה הן אשר יוכלו להשתתף בפעילות .לא ניתן לערער על תוצאות בפעילות ו/או
על כל עניין הנוגע אליו ,וקביעתה של החברה בעניין זה הינה סופית ומוחלטת ואין
אחריה דבר.

קבלת הטבות ופרסים
.4.1

מימוש הטבה.

.4.2

4.1.1

שובר למימוש הטבה ישלח ל מייל ו/או לטלפון הנייד אשר מסר המשתתף
בעת הרישום לאתר הרכישה.

4.1.2

מימוש ההטבה יתאפשר במסגרת הרכישה העוקבת באתר הרכישה או
בסניפי רשת שופרסל ( שופרסל דיל ,שופרסל דיל אקסטרה ,שופרסל שלי
ושופרסל אקספרס ,אך למעט בסניפי רשת "יש" אשר בהם לא תתקיים
הפעילות).

4.1.3

השובר יהיה בתוקף עד לתאריך ה.31.12.2017-

מימוש הפרס.
.4.2.1

החברה ו/או מי מטעמה תנסה ליצור קשר עם המועמד לזכייה בפרס
באמצעות שיחת טלפון עמו ,עד שלוש ( ) 3פעמים במהלך שבעה ( )7ימי
עסקים מתום תקופת הפעילות .הניסיונות ליצור קשר עם המועמד
לזכייה בפרס ,ייעשו בשעות העבודה הרגילות של החברה .הניסיונות
ייערכו במרווחים של שעת יים לפחות בין התקשרות להתקשרות.

.4.2.2

החברה ו/או מי מטעמה לא תשאיר למועמד לזכייה בפרס הודעה
בטלפון בדבר מועמדותו לקבלת הפרס ולא תציג כל שאלה אלא למועמד
לזכייה בפרס עצמו .במועד יצירת הקשר ולאחר וידוא פרטי המועמד
לזכייה הפרס ,החברה ו/או מי מטעמה ,תתאם ,לפי שיקול דעתה ,מועד
למסירת הפרס באמצעות שליח ו/או באמצעות דואר ישראל ו/או
באמצעות כל דרך אחרת כמפורט בסעיף  4.2.4להלן.

.4.2.3

ככל שלא אותר המועמד לזכייה בפרס ו/או המועמד לזכייה נפסל בגין
אי עמידתו בתנאי תקנון זה ו/או קיים חשד כי מועמדותו לזכייה ו/או
לקבלת הפרס הושגה בדרכי ם שאינן כשרות (לרבות ביצוע עבירה פלילית
ו/או עוולה אזרחית ,ובכלל זאת פריצה לאתר הפעילות ו/או לאתר
הרכישה או מסירת מידע שגוי) ו/או הודיע כי אינו מעוניין לקבל את
הפרס ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה – אזי ייפסל המועמד
לזכייה ,ותחתיו יבוא משתתף אשר דורג א חריו בהתאם לתנאי תקנון
זה ,אשר ייחשב כמועמד לזכייה בפרס ויחולו לגביו ההוראות הנ"ל
בהתאמה ,וחוזר חלילה .מובהר כי מועמד לזכייה בפרס שנפסל לא יהיה
זכאי לכל פיצוי שהוא מהחברה או מי מטעמה.

.4.2.4

החברה תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לשלוח את הפרס בתוך
עשרים ואחת ( ) 21ימים מעת מועד יצירת הקשר עם הזוכה באמצעות
מייל ,דואר ישראל ו/או בכל אמצעי משלוח אחר על פי שיקול דעתה
הבלעדי ,ותהיה רשאית לדרוש מהזוכה כי טופס ההתחייבות המצוי
בנספח ג '1-ו צילום ת"ז יישלחו אליה מבעוד מועד בתוך תקופת זמן
שתיקבע על-ידה ,זאת כתנאי לשליחת ה פרס .החברה ו/או מי מטעמה
תהיינה רשאיות לפסול משתתף מזכייה בפרס ,לפי שיקול דעתן הבלעדי,
אם המשתתף לא יעמוד בהוראות סעיף זה.

.4.2.5

יובהר כי מרגע שנמסר הפרס לדואר ישראל ו/או לשליח ו/או יצא
משליטת החברה ,החברה איננה אחראית לפרס שלא הגיע למועמד

לקבלת הפרס באמצעות הדו אר ו/או שליח ,ולא תהיה לו כל דרישה ו/או
תביעה מאת החברה ו/או רשת שופרסל בשל כך.
.4.2.6

.5

.6

במעמד מסירת הפרס יהיה על הזוכה בפרס למסור פרטים לגבי המלווה,
כמוגדר לעיל (במידת הצורך)  ,שבחר לצרף אליו למימוש הפרס ,והמלווה
יידרש להציג את נספח ג '2-כשהוא חתום על ידו וכן דרכון שהינו
בתוקף למשך ( 12שניים-עשר) חודשים לפחות ממועד הזכייה.

הפרסים
.5.1

החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את זהות הפרס ו/או ההטבה את כמותם ו/או
מרכיביהם ו/או להוסיף עליהם פרסים הטבות נוספות  ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.
במידה ויחול שינוי בפרס ו/או בהטבה  ,לא תהיה למשתתפים כל טענה ו/או תביעה
ו/או דרישה כלפי החברה ו/או רשת שופרסל ו/או מי מטעמן בקשר עם האמור.

.5.2

יובהר ,כי אופן מימוש הפרס ,ייקבע על -ידי החברה ו/או מי מטעמה ,ולזוכים לא
תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או רשת שופרסל בגין
האמור ,לרבות בשל כל עיכוב או דחייה במועד קבלת הפרס או כל חלק הימנו.

.5.3

הפרסים וההטבות שיחולקו במסגרת פעילות זו אינם ניתנים להחלפה ,לשינוי או
להמרה על ידי הזוכה לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס ו/או מוצר אחר.

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

.7

.6.1

כל הפרטים שמסר הינם נכונים ומדויקים.

.6.2

יישא בכל אחריות ,מפורשת ומכללא ,ויפצה וישפה את החברה ו/או רשת שופרסל
ו/או את מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או מי מטעמן ,מיד עם דרישתן הראשונה לעשות
כן ,בגין כל נזק (לרבות נזקים ישירים ,עקיפים ,נסיבתיים ,תוצאתיים ,הפסדי
רווחים ופגיעה במוניטין) ,הפסד ,אובדן ,הוצאות ,מכל מין וסוג ,וכן הוצאות משפט
ושכ"ט עו"ד ,בגין כל טענה דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא
כדין הקשורים בד רך כלשהי להפרה במישרין ו/או בעקיפין של תקנון זה.

.6.3

ידוע לו שהחברה ו/או רשת שופרסל אינה נושאת בכל אחריות באשר לאובדן
פרטים ו/או השתתפות של מי מהמשתתפים כתוצאה מכשל טכני ,ואשר כתוצאה
ממנו נמחקו ,הושמדו או שובשו פרטים כלשהם אשר נשלחו במסגרת הפעילות.

פטור מאחריות
.7.1

המשתתף מצהיר בזאת ,כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו ,כל טענה ו/או דרישה
ו/או תביעה כלפי החברה ו/או רשת שופרסל ,מנהליהן ,עובדיהן ,ומי מטעמן ,בכל
הקשור והמתייחס לפעילות  ,להשתתפות (או אי ההשתתפות) בו ו/או לזכייה בו
ו/או לשימוש והפקת ההנאה מהפרס ו/או מוצרי הפרס  .המשתתף מצהיר בזאת ,כי
התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.

.7.2

ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף ,והחברה ו/או רשת
שופרסל לא תישאנה באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף) ,הפסד ,אבדן או הוצאה
מכל מין וסוג שייגרמו ל מי מן המשתתפים ו/או המלווים ,והקשור ,במישרין או
בעקיפין ,עם הפעילות  ,מימוש ו/או שימוש ב מוצרי הפרס ו/או בפרס.

.7.3

יובהר ,כי החברה ,מנהליה ,עובדיה ,ו/או רשת שופרסל וכל מי מטעמן ,אינם
אחראים לאיכות או טיב הפרס .האחריות הבלעדית לאספקת הפרס ,טיבו ואיכותו
הינה של ה יצרן ו/או המשווק ו/או הספק שלו בהתאם לכל דין ולתנאים הנהוגים
אצלם .מימוש הפרס  ,לרבות נזקים ,הוצאות או תקלות כלשהן בקשר עם הפרס,
יהיה באחריות הזוכים בלבד .לזוכים ו/או למי מטעמם לא תעמוד כל דרישה ו/או
תביעה ו/או טענה כלפי החברה ו/או רשת שופרסל ו/או מי מטעמם בכל האמור
לעיל בסעיף זה.

.7.4

המשתתף ,מסכים ומאשר כי ידוע לו שבמהלך פעילות זו ,הנערכת בהתאם לתקנון
זה ,יתכן כי על אף מאמצי החברה ו/או רשת שופרסל ,עשויים להתרחש אירועים
ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות ,אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף
מלזכות בפרס ו/או מלקבל את ה פרס ו/או לפגוע או לגרוע מאופן מימושו,
והמשתתף מסכים לפטור את החברה ו/או רשת שופרסל מכל טענה ו/או דרישה
ו/או תביעה ,ולא יהיה זכאי לכל פיצוי ,שיפוי או סעד בגינם.

.7.5

החברה ו/או רשת שופרסל אינן מתחייבות שהפעילות לא תופרע או תתקיים
כסדרה ללא מגבלות או הפסקות ,תנוהל ללא טעויות ,תהיה חסינה 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 מנת למזער ו/או לנטרל את האמור ,לרבות להפסיק את הפעילות טרם
תום תקופת הפעילות ו/או לבטל את הפעילות כליל ו/או לנקוט בכל צעד אחר,
ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי
החברה ו/או רשת שופרסל ו/או מי מטעמן בקשר עם האמור.

.7.6

מבלי לגרוע מכלליות האמור ,בכל מקרה בו יוכח כי תקלה ,פגיעה ו/או רשלנות של
המשתתף מנעה ממנו מלהשתתף בפעילות ו/או מלזכות בפרס ו/או במוצרי הפרס
ו/או לממש את הפרס ו/או מוצרי הפרס ,תהיה החברה ו/או רשת שופרסל פטורות
מאחריות.

.7.7

האחריות למימוש הפרס היא של הזוכים בפרס בלבד .החברה ו/או רשת שופרסל
אינן ולא תהיינה אחראיות בכל צורה או אופן למימוש או אי היכולת לממש את
הפרסים ו/או להשתתף בפעילות עקב נסיבות שאינן תלויות בהן ו/או לגבי כל
שיבוש ,עיכוב דחייה או כל פגם אחר בפעילות ו/או בפרסים ו/או בקשר עם
הפרסים ו/או לגבי מימושם.

.7.8

מובהר כי עיבוד הנתונים במסגרת הפעילות נסמך על מתחם הפעילות ואתר
הרכישה שאינם בבעלות החברה ו/או רשת שופרסל ,ואשר אינם חסינים מכל טעות
או תקלה .החברה ו/או רשת שופרסל אינן מתחייבות כי הפעילות תתנהל ללא
תקלה ,שגיאה" ,נפילה" או טעות ,ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה
או בקשר לכך .כמו כן ,מודגש ,כי פעולת אתר הפעילות ואתר הרכישה כפופים
לזמינות ולתקינות של רשת האינטרנט ,ולפיכך לא תהיה למשתתף כל טענה,

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

.8

.7.9

המשתתף מצהיר בזאת ,כי הוא יודע שהפעילות נסמכת על רשת האינטרנט ועל
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
ו/או למי מ טעמו ,אין ולא תהיה לו ,כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה
ו/או רשת שופרסל ו/או מי מטעמן בקשר לכך .המשתתף מצהיר בזאת ,כי
התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.

.7.10

החברה ו/או רשת שופרסל אינן אחראיות באופן כלשהו לפעילותה התקינה של
מערכת הטלפונים הסלולאריים ו/או מערכת הטלפון הקווית ו/או מערכת
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 בפעילות ו/או
כל שיבוש ו/או תקלה אחרת הקשורה במערכות אלה ,ולא תישאנה באחריות
להפסקות ,הפרעות ,ניתוקים ,נזקים ,הוצאות ,מניעת רווח וכיו"ב ,אשר ייגרמו
למשתתף בפעילות או לכל צד ג' אחר ,במישרין או בעקיפין.

.7.11

החברה ו/או רשת שופרסל ,מנהליהן ,עובדיהן וכל מי מטעמן ,אינם אחראיות בכל
צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן בקשר עם בפעילות  ,עקב ביצוע לקוי של השירותים
הקשורים בספקי שירותים ,או עקב גורמים שאינם תלויים בהן ,לרבות כח עליון
כגון :שביתות ,עיצומים ,מזג אויר ,מלחמה וכדומה.

.7.12

בהשתתפותו בפעילות מסכים המשתתף כי כל תקלה ,שיבוש ,איחור וכד' ,אשר
מקורם בכוח עליון ,מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל) ,שביתה,
פיגועים ,אסונות טבע וכיו"ב ,בין בארץ ובין בכל מקום אחר ,או כל 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 כנגד
החברה ו/או רשת שופרסל ו/או מי מטעמן.

.7.13

בכל מקרה שיוכח ,כי רשלנות של החברה מנעה ממשתתף מלהשתתף בפעילות או
לזכות בזכייה כלשהי ,יוגבל הפיצוי לו יהיה המשתתף זכאי לגובה עלות ההתחברות
לאתר הפעילות אותה ביצע (או נמנע מלבצע) בכדי להשתתף בפעילות בלבד ובעלות
רכישת המוצר המשתתף בפעילות שרכישתו נדרשה לצורך השתתפות בפעילות.

.7.14

המשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או רשת
שופרסל ו/או מי מטעמן בקשר עם בחירת הזוכים בפעילות.

שונות
.8.1

בהשתתפותו בפעילות זו  ,מסכים ,מאשר ומצהיר כל אחד מהמשתתפים כי קרא את
תקנון הפעילות וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו ,וגם אם לא קרא את
התקנון ,הו א מסכים כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

.8.2

תשומת ליבו של המשתתף מופנית לכך כי ייתכן ובמהלך תקופת הפעילות יעודכן
התקנון .התקנון המעודכן יהיה זמין באתר הרכישה וניתן יהיה לעיין בכל עת באתר
הרכישה.

.8.3

החברה רשאית לשנות את מבנה הפעילות ,שלביה ,פרסיה ,תוכנה ,מתכונתה
ונהליה ,תקופתה  ,והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי .כמו כן ,החברה שומרת לעצמה
את הזכות לבטל חלקים מהפעילות או את הפעילות כולה .על שינוי תנאי הפעילות
כאמור בסעיף זה תינתן הודעה באתר הרכישה ו /או בכל דרך אחרת אשר תמצא
החברה לנכון ,ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או
דרישה כלפי החברה בגין כך.

.8.4

המשתתפים מסכימים ומאשרים כי דבר השתתפותם ו/או זכייתם בפעילות וכל
מהלך מימוש מי מהפרסים  ,אפשר שיסוקרו ,יצולמו וישודרו בכל מדיום שהוא,
לרבות אך לא רק ,בטלוויזיה ,ברדיו ,בשילוט ,בעיתונות ,בדפי האינטרנט של
החברה ובאתרי אינטרנט אחרים ,וכי בעצם השתתפותם בפעילות מביעים הזוכה
ו/או המשתתף את הסכמתם לפרסום ו/או צילום שמם ותמונותיהם במסגרת
הסיקורים והפרסומים האמורים ,לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של
החברה .כן מצהירים הזוכים כי ידוע להם ששיתוף פעולה עם החברה ו/או מי
מטעמה לצורך סיקור מועמדותם ו/או הליך זכייתם ומימושם את הפרס מהווה
תנאי עיקרי למימוש הזכייה.

.8.5

כל מועמד לזכייה בפרס ,יהיה חייב ,לפי דרישת החברה ,להצהיר בכתב בנוסח
המצורף כנספח ג' להסכם זה כי ,בין היתר ,איננו נמנה על אלה אשר אסורה
השתתפותם בפעילות לפי תנאי תקנון זה וכי זכותו לא הושגה תוך הפרת תקנון זה
או בניגוד לאחד מתנאיו.

.8.6

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

.8.7

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

.8.8

מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין ,החברה תהא רשאית שלא למסור
את הפרסים לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין ,על פי
שיקול דעת החברה המוחלט והבלעדי.

.8.9

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

.8.10

כל מס ,ניכוי ,אגרה או דרישת תשלום כלשהי שיחולו בקשר לזכייה בפעילות ,לפרס
ו/או למימוש הפרס ,יחולו באופן מלא ובלעדי על הזוכה ויהיו על חשבונו ועל
אחריותו בלבד .החברה תהיה רשאית ,אם תידרש לכך ,להעביר לשלטונות המס את
פרטי הזוכים או את ניכוי המס במקור ,ולחזור לקבלת החזר לתשלום מהזוכים.

.8.11

החברה תהיה רשאית למסור כל מידע אשר יידרש ממנה על פי חוק ו/או על פי
הוראה של רשות מוסמכת.

.8.12

למען הסר ספק ,הפעילות לפי תקנון זה אינה מהווה הגרלה כהגדרתה בסעיף 224
לחוק העונשין ,וזאת בשל העובדה כי הזכייה בה תלויה ביכולת ולא בגורל.

.8.13

ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי החברה ו/או רשת שופרסל ,עוזריהם,
עובדיהם ,מנהליהם ,שותפיהם ובני משפחותיהם.

.8.14

הדין החל על ת קנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד .סמכות השיפוט
הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב .תקופת ההתיישנות לכל
תביעה נגד החברה בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בפעילות
הינה שנה ממועד סיום הפעילות.

נספח א'
מוצרים המשתתפים בפעילות
תיאור המוצר

ברקוד

תיאור המוצר

ברקוד

7290000148298

סחוט תפוז  2ליטר

7290006869449

לבן  150מ"ל 3%

7290000377100

סחוט תפוז  4ליטר

7290006869920

גבינת שמנת  1.9ק"ג 25%

7290000377117

סחוט אשכולית אדומה  4ליטר

7290010945146

קוטג'  250 3%גרם -נעמ

7290000377124

סחוט לימון  4ליטר

7290010945306

חלב בקרטון  2 3%ליטר מהדרין

7290000377612

סחוט תפוזים  400מ"ל

7290010945450

גבינה לבנה  250גרם  3%מהדרין נעם

7290000474014

חלב בשקית  1-1%ליטר מהדרין

7290010945481

גבינה לבנה  500גרם 5%

7290000474021

חלב שקית  1-3%ליטר מהדרין

7290011015381

סחוט תפוח צלול  2ליטר

7290000474076

חלב בקרטון  1-3%ליטר מהדרין

7290013153395

סחוט רימונים  1ליטר

7290000474090

חלב בקרטון  1 -1%ליטר

7290013153418

סחוט לימונענע  1ליטר

7290000474373

שמנת חמוצה  200מ"ל

7290013153425

סחוט לימונענע  2ליטר

7290000474410

חמאה  100גרם מהדרין

7290013153548

תפוזים מתקתק  2 100%ליטר

7290000474502

גבינה לבנה  250גרם  5%מהדרין

7290013153555

תפוזים חמצמץ  2 100%ליטר

7290000474540

טוב טעם  250- 3%גרם מהדרין

7290102390427

תות  150מ"ל Muller Froop 3%

7290000474830

גבינה צהובה מגורדת  500גרם

7290102390465

אפרסק פסיפלורה Muller Froop 3% 150

7290000522142

חלב הרים טהור  1ליטר 3%

7290102390489

לימון  150מ"ל Muller Froop 3%

7290000522159

חלב הרים טהור  1ליטר 1%

7290102391844

פירות יער  150מ"ל Muller Froop 3%

7290000522166

חלב הרים טהור  1ליטר נטול לקטוז 3%

7290102392049

תבור -גבינה לאפייה  500 5%ג'

7290000522210

חלב הרים טהור  0.5ליטר 3%

7290102392094

חלב עיזים בקרטון  1ליטר

7290000522272

שמנת לקפה  10%שומן  500מ"ל

7290102392254

חלב בקרטון  2 1%ליטר

7290001485019

גבינת קרם שמנת טבעי  200גרם 5%

7290102392612

יוגורט עיזים בדלי  850גרם

7290001485026

גבינת קרם שמנת זיתים  200גרם 5%

7290102392636

שמנת עמידה  38%מתוקה  250מ"ל

7290001485033

גבינת קרם שמנת שום שמיר  200גרם 5%

7290102392711

מולר ביאנקו נטורל 200 1.7%ג'

7290002107019

צפתית מעודנת  5%בגביע  250גרם

7290102392728

מולר ביאנקו נטורל  200 2.8%ג

7290002107071

פטה עיזים מעודנת בגביע  200 -גר'

7290102393039

פצפוצי שוקולד Muller mix

7290002107316

טבורוג  - 5%מעדניה

7290102393060

גליליות קרם אגוזים Muller mix

7290002107385

מה-עז  -גליל גבינת עיזים  180גרם

7290102393169

תות שדה Muller Simply fruit

7290002107422

בולגרית גלילית  -5%מעדניה

7290102393176

אפרסק Muller Simply fruit

7290002107491

גבינת עיזים למריחה  250-5%גר' טבעי

7290102393190

פירות יער Muller Simply fruit

7290102393268

גבינה לבנה  750גרם 5%

7290102393299

יוגורט עיזים לשתייה  3%שומן  500 -גרם

7290102393718

חלומי בקר  200גרם

7290102393848

יוגורט עיזים עם תות  150גרם

7290102393855

יוגורט עיזים עם אפרסק  150גרם

7290102393947

קיווי Muller Simply fruit

7290102394081

קורנפלקס מצופה Muller mix

7290102394258

מה עז  180 9%גרם
בולגרית  5%אריזה שקופה  250גרם

7290002107743

צפתית מעודנת - 5% -מעדניה

7290002107798

בולגרית מעודנת  5%בגביע  250גרם

7290002107965

טבורוג  -גבינה לאפייה  500 - 5%גר

7290002868446

גבינה מותכת 100

7290002868545

יוגורט  4%בכד מעדניה

7290002868996

קוטג'  250 5%גרם-

7290003009640

סחוט תפוז  1ליטר

7290003009657

סחוט אשכולית אדומה  1ליטר

7290102394326

7290003126019

פרומז'  -גבינת קרם עיזים 5%

7290102394463

7290003126712

יוגורט עיזים טבעי  150גרם

7290102394821

7290003126958

טופו גולמי  300גר

7290102394845

7290005079221

בולגרית מעודנת  5%מעדניה

7290102395101

7290005079238

פטה עיזים מעודנת  16%מעדניה

7290102395217

מאגדת שמיניה מולר ביאנקו במתיקות מעודנת

7290005079290

חריץ גבנ"צ  15%נעם  3.15ק"ג מהדרין

7290102395224

מאגדת שמיניה מולר  1.7%ביאנקו נטורל

7290005079320

בולגרית גלילית  24%מעדניה

7290102395231

מאגדת שמינייה  2.8%מולר נטורל

7290006241085

סחוט קלמנטינה  2ליטר

7290102395262

מאגדת שמינייה סימפלי  3%תות ואפרסק

7290006241504

קפוא תפוזים 340

7290102395309

'כדורי מוצרלה גדולים  2ק"ג מעדניה

7290006241511

קפוא לימון נענע 340

7290102395378

גבנ"צ נעם  28%ואקום  360גרם

7290006241535

קפוא מנגו 340

7290102395408

חריץ גבנ"צ  28%נעם מעדניה מהדרין

7290006241689

קפוא לימון 340

7290102395415

חריץ גבנ"צ  9%נעם מעדניה מהדרין

7290006869128

לרוויה  1- 1.5%ליטר

7290102395422

חריץ גבנ"צ  22%נעם מעדניה מהדרין

גבנ"צ נעם  28%ואקום  500גרם
גבנ"צ נעם דק דק  200 28%גרם
גבנ"צ נעם דק דק  200 9%גרם
ממרח גבינה ושוקולד  200גרם

תיאור המוצר

ברקוד

תיאור המוצר

ברקוד

7290102395439

מאגדת שמינייה סימפלי פירות יער וקיווי

7290102395446

מוו וניל קצפת

7290102397679

7290102395460

מוו שוקולד אגוזים קצפת

7290102397686

בולגרית מעודנת  5%אריזה שקופה  200גרם

7290102397624

בולגרית עיזים גלילית  200 16%גרם
קוטג' וחצי  375 5%גרם

7290102395477

מוו שוקולד קצפת

7290102397785

גבינת קרם שמנת פלפלים  200גרם 5%

7290102395521

שמנת לבישול  500 15%מ"ל

7290102397846

מאגדת שלישיה חום לבן פצפוצים mini mix

7290102395774

צפתית מעודנת  5%אריזה שקופה  200גרם

7290102397891

גבינה מותכת  100גרם צוריאל

7290102396047

אננס Simply Fruit 1.5% -

9720188050109

7290102396245

פירות יער  150 1.3%גרם Natural +

9720188060108

7290102396269

בננה תמר  150 1.3%גרם Natural +

5000213000359

7290102396382

צפתית עיזים מעודנת  200 9%גרם

5000213014905

גינס פחית  440מ"ל

7290102396399

מאגדת שמינייה  -מעדן שוקולד  100ג'

5410316983693

סמירנוף אייס בודד

7290102396405

מאגדת שמינייה  -מעדן וניל  100ג'

7290000284316

7290102396436

מוו מעדן שוקולד  125 1.5%גרם

7290000284347

7290102396443

מוו מעדן וניל  125 1.5%גרם

קינלי סודה  1.5ליטר

7290102396474

מלון בננה תמר 150 3%ג Froop Trio

7290000284361

דיאט קוקה -קולה  1.5ליטר

7290102396481

אפרסק פסיפלורה אננס 150 3%ג Froop Trio

7290000284743

דיאט קוקה -קולה נטול  1.5ליטר

7290001594025

קוקה -קולה קלאסי  350מ"ל

7290001594032

דיאט קוקה קולה קלאסי  350מ"ל

7290001594155

קוקה -קולה  500מ"ל

7290001594179

פאנטה אורנג'  500מ"ל

7290001594186

דיאט קוקה -קולה  500מ"ל

7290001594230

קינלי סודה  250מ"ל

7290001594377

פריגת תפוזים  500מ"ל

7290001594384

פריגת אשכוליות  500מ"ל

7290001594391

פריגת ענבים  500מ"ל

7290001594568

קרלסברג פחית  500מ"ל פקדון

7290001594575

טובורג פחית  500מ"ל פקדון

7290001594810

מאלטי  6בקבוקים  330מ"ל פקדון

7290001594858

טובורג שישייה  330מ"ל פקדון
קרלסברג שישייה  330מ"ל פקדון

7290102396498

מעדן יוגורט בטעם תות  125 3%גרם

7290102396580

מעדן מוו שוקולד ומוס שוקולד  118גרם

7290102396597

מעדן מוו וניל ומוס שוקולד  118גרם

7290102396665

גבנ"צ נעם דק דק  200 15%גרם

7290102396672

גבנ"צ נעם דק דק  360 9%גרם

7290102396719

תות Muller Simply fruit 0%

טופוטי  -ממרח טופו בטעם גבינה  225 -גר
טופוטי  -ממרח טופו בטעם שמנת  340 -גר'
גינס  330בקבוק  24בודדים

קוקה -קולה  1.5ליטר

7290102396726

אפרסק Muller Simply fruit 0%

7290102396733

פירות יער Muller Simply fruit 0%

7290102396740

מאגדת שמינייה סימפלי  0%תות ואפרסק

7290102396757

שוקו מוו  1ליטר קרטון

7290102396764

שוקו מוו  2ליטר קרטון

7290102396771

שוקו מוו  500מ"ל

7290102396795

שישיית שוקו-מאגדת

7290102396924

מעדן מוו בננה ומוס שוקולד  118גרם

7290001594865

7290102396931

מוו מעדן בננה  125 1.5%גרם

7290002331117

נביעות  +ענבים  1.5ליטר

7290102396948

חלב בקרטון  1-3%ל' רבנות

7290002331124

נביעות  +תפוח  500מ"ל

7290102396955

חלב קרטון  2ליטר  3%רבנות

7290002331148

נביעות  +תפוח  1.5ליטר

7290102396962

חלב שקית 1-3%ליטר רבנות

7290002331155

נביעות  +אפרסק  500מ"ל

7290102396979

אננס Muller Simply fruit 0%

7290002331179

נביעות  +אפרסק  1.5ליטר

7290102397075

יוגורט  4%בקרטון  1.5ק"ג

7290002331322

שישיית נביעות  1.5ליטר

7290102397150

אפרסק פסיפלורה  250מ"ל משקה יוגורט SIP

7290002331360

נביעות  TO GO 500שישייה

7290102397167

תות בננה  250מ"ל משקה יוגורט SIP

7290002331421

נביעות שישיית  755מ"

7290102397204

גבנ"צ נעם דק דק  200 22%גרם

7290002331483

נביעות בייבי  320מ"ל שישייה

7290102397310

מאגדת שמינייה מיני מוו שוקולד קצפת

7290002331490

נביעות  1ליטר

7290102397327

יוגורט עיזים  500גרם בגביע

7290002331643

נביעות מוגז שישייה  1.5ליטר

7290102397334

בולגרית גלילית  250 5%גרם

7290002331711

נביעות  +ענבים  500מ"ל

7290102397341

בולגרית גלילית  250 24%גרם

7290002332022

נביעות  +משמש אננס  1.5ליטר

7290102397358

אגס Simply Fruit 1.5% -

7290002871248

טובורג בקבוק חוזר  500מ"ל

7290102397365

מאגדת שמינייה סימפלי  1.5%אגס ואננס

7290002871361

קרלסברג בקבוק חוזר  500מ"ל

7290102397464

פקאן,גרעינים וחמוציות Natural+top

7290002871446

פריגת ענבים  1.5ליטר

7290102397471

גרנולה וחמוציות Natural+ top

7290002871460

פריגת תפוז  1.5ליטר

7290102397532

גבינה לבנה  250 9%גרם

7290002871477

פריגת אשכולית  1.5ליטר

7290102397600

שקדים ובוטנים בקרמל Muller mix

7290002871484

פריגת  Lightתפוז  1.5ליטר

7290102397617

קליק Muller mix

7290002871491

פריגת  Lightאשכולית  1.5ליטר

תיאור המוצר

ברקוד

תיאור המוצר

ברקוד

7290003009138

פריגת סירופ לימונים  750מ"ל

7290011018252

מנגו אננס  1.5ליטר FUZE tea

7290003009145

פריגת סירופ ענבים  750מ"ל

7290011018276

אקזוטי  1.5ליטר FUZE tea

7290003009152

פריגת סירופ פטל  750מ"ל

7290011018283

אפרסק  1.5ליטר FUZE tea

7290003009183

פריגת סירופ דיאט תפוחים  750מ"ל

7290011018306

דיאט אפרסק  1.5ליטר FUZE tea

7290003009572

פריגת סירופ תפוזים  1.5ליטר

7290011018313

רביעיות אפרסק  1.5ליטר FUZE tea

7290011018368

ויינשטפן שישייה  330מ"ל פקדון

7290011018443

פחית סליק פאנטה אורנג'  330מ"ל

7290011018467

פחית סליק פאנטה אקזוטיק  330מ"ל
סומרסבי סיידר בקבוק 330

7290003009589

פריגת סירופ דיאט לימונים  750מ"ל

7290003009596

פריגת סירופ דיאט אשכולית  750מ"ל

7290003009619

פריגת סירופ ענבים  1.5ליטר

7290011018474

7290003009626

פריגת סירופ פטל  1.5ליטר

7290011018580

7290003009633

פריגת סירופ לימונים  1.5ליטר

7290011018597

7290003119110

ענבים  1.5ליטר FUZE tea
ענבים  0.5ליטר FUZE tea

קוקה -קולה שישיות  1.5ליטר

7290011018832

מארז קוקה-קולה  6פחיות FRIDGE-PACK

7290003119165

דיאט קוקה -קולה שישיות  1.5ליטר

7290011018917

מארז קוקה-קולה זירו  6פחיות FRIDGE-PACK

7290003120475

מאלטי בקבוק חוזק  500מ"ל

7290011018924

מארז קוקה-קולה דיאט  6פחיות FRIDGE-PACK

7290003667109

פאנטה אורנג'  1.5ליטר

7290011018931

קוקה -קולה  250מ"ל

7290003667369

פריגת מיקס תות בננה  1.5ליטר

7290013584113

פחית סליק ספרייט  330מ"ל

7290003667673

דיאט פאנטה אורנג'  1.5ליטר

7290013584144

ספרייט  500מ"ל

7290004423353

פריגת תפוחים  1.5ליטר

7290013584175

ספרייט שישייה  1.5ליטר

7290005604133

פריגת מנגו  1.5ליטר

7290013584182

ספרייט  1.5ליטר

7290005605901

פאנטה אקזוטיק  1.5ליטר

7290013584229

שלישיית קרלסברג 330

7290006241818

סירופ לימונים  3ליטר

7290013584816

פריגת לימונענע  1.5ליטר

7290006241832

סירופ פטל  3ליטר

7290013585233

פחית סליק ספרייט זירו  330מ"ל

7290013585240

ספרייט זירו  1.5ליטר

7290006241849

סירופ ענבים  3ליטר

7290013585257

ספרייט זירו  500מ"ל

7290006267191

תבור אדמה קברנה סוביניון טרה רוסה

7290013585271

ספרייט זירו שישייה  1.5ליטר

7290006267238

תבור אדמה מרלו בזלת

7290013585325

קולה -קולה שישיית  2ליטר

7290006267405

תבור -שרדונה  750מל

7290013585356

פירות יער  1.5ליטר FUZE tea

7290006267542

תבור פנינים אדום

7290013585387

תריסר  1ליטר ZERO

7290006267733

תבור פנינים לבן

7290013585394

קוקה -קולה  1ליטר תריסר

7290013585448

ויינשטפן ויטוס בק  330מ"ל

7290006822659

שלישיית קוקה -קולה  1.5ליטר

7290013585455

ויינשטפן פסטביר בק  330מ"ל

7290006822840

מאלטי  1.5ליטר

7290013585462

קוקה-קולה  ZEROשישיות  2 -ליטר

7290006822857

דיאט מאלטי  1.5ליטר

7290013585493

פריגת אננס פסיפלורה  1.5ליטר

7290008690164

דיאט קוקה-קולה לימון  1.5ליטר

7290013585509

פריגת אפרסק  1.5ליטר

7290013585554

קינלי סודה שישייה  1.5ליטר

7290008690713

7290006822192

דיאט אושן ספריי חמוציות  1ליטר

אושן ספריי חמוציות  1ליטר

7290013585851

פריגת תפוז מנדרינה  1.5ליטר

7290008909167

פריגת מרלו ענבים  1.5ליטר

7290013585967

מארז ספרייט  ZERO 6פח FRIDGE-PACK

7290008909440

פאנטה אורנג' מנגו  1.5ליטר

7290013586117

מארז ספרייט  6פח FRIDGE-PACK

7290008909587

רביעיית פאנטה אורנג'  1.5ליטר

7290013586551

הרבל  1.5אגס מרווה FUZE tea

7290008909853

קוקה'-קולה  ZEROבקבוק  500מ"ל

7290013586575

הרבל  1.5מנגו קמומיל FUZE tea

7290008909860

קולה-קולה זירו  1.5ליטר

7290013586636

פריגת מיקס אשכוליות  1.5ליטר

7290008909877

קוקה-קולה זירו שישיות  1.5ליטר

7290013586742

פריגת לימונענע  500מ"ל

7290011015602

פריגת סירופ דיאט רימונים  750מ"ל

7290013586803

רביעיות קרלסברג 330

7290011015862

פריגת 'סירופ דיאט לימונענע  750מ"ל

7290103680022

הר שיראז 2015

7290011016821

פריגת  Lightתפוחים  1.5ליטר

7290103680022

תבור הר שיראז

7290011017606

פאנטה לימונדה  1.5ליטר

7290103680039

הר מרלו 2015

7290011017866

פחית סליק קוקה -קולה  330מ"ל

7290103680039

תבור הר מרלו

7290011017873

פחית סליק קוקה -קולה זירו  330מ"ל

7290103680046

הר קברנה סוביניון 2015

7290103680046

תבור הר קברנה סובניון

7290011017880

פחית סליק קוקה -קולה דיאט 330מ"ל

7290103680244

פנינים רוזה

7290011018184

אפרסק  0.5ליטר FUZE tea

7290103680701

הר גוורצטרמינר  -יין לבן חצי יבש

7290011018191

דיאט אפרסק  0.5ליטר FUZE tea

7290103680961

הר רוזה

7290011018214

מנגו אננס  0.5ליטר FUZE tea

7290110110000

פריגת  Lightלימונענע  1.5ליטר

נספח ב'
הטבות
קוקה -קולה או קוקה-קולה זירו  1ליטר
קוקה -קולה  1.5ליטר
קוקה -קולה זירו  1.5ליטר
קוקה -קולה דיאט  1.5ליטר
בקבוק משקה בודד פיוז טי  1.5ליטר
בקבוק משקה בודד פריגת משק"ל
בקבוק ספרייט  1.5ליטר
בקבוק ספרייט זירו  1.5ליטר
בקבוק פאנטה  1.5ליטר
זוג פחיות מוגז טעם לבחירה מהמגוון
מולר סיפ  250מ"ל
גבינה לבנה טרה  500גרם
קוטג' טרה  375גרם
זוג מולר פרופ 3%
זוג מולר סימפלי פרוט 3%
יוגורט עיזים משק צוריאל בודד
זוג בקבוקי נביעות  1ליטר
קרלסברג בקבוק חוזר  500מ"ל
טובורג בקבוק חוזר  500מ"ל
מאלטי רגיל או דיאט  1.5ליטר
שלושה מעדני מוו מגוון טעמים
נביעות +בקבוק בודד  1.5ליטר
מולר מיקס
שוקו מוו  500מ"ל

נספח ג1-
התחייבות הזוכה בפרס
התצהיר הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה.
אני החתום מטה

__________________ ת.ז ,________________ .טלפון

______________,

אימייל

_______________ ,מצהיר ,מאשר ומתחייב כי:
במסגרת פעילות "מגלגלים וזוכים " החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ ("הפעילות" ו"-החברה",
בהתאמה) נבחרתי כזוכה בפרס ,והכל כמפורט ובכפוף להוראות תקנון הפעילות.
הנני מצהיר ומתחייב כי קראתי את תקנון הפעילות והנני מסכים לכל תנאיו ללא יוצא מן הכלל .כמו כן ,אינני
נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בפעילות לפי תנאי תקנון זה וזכותי לא הושגה תוך הפרת תקנון זה או
בניגוד לאחד מתנאיו ו/או ע"י הפרת הוראת דין.
אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או רשת שופרסל ו/או מי מטעמן בקשר
עם זכייתי בפרס ו/או כל הנובע ממנה.
הריני מאשר כי הנני בריא לחלוטין ואין לי מגבלה רפואית ו/או אחרת שעלולה להזיק לי ו/או שעלולה למנוע
ממני מלממש את הפרס ,לרב ות כל הפעילויות שיתקיימו במהלך מימוש הפרס.
ברשותי דרכון שהינו בתוקף למשך ( 12שניים -עשר) חודשים לפחות ממועד ההשתתפות בפעילות ואשר פרטיו
האישיים זהים לפרטים שמסרתי לחברה.
ידוע לי כי החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית בשום צורה ואופן לרכושי האישי ,לרבות כסף ,תכשיטים,
ביגוד וציוד ,ואין היא ומי מטעמה בחזקת שומר לעניין זה .ככל שיינזק או ייגנב רכושי או איזה חלק ממנו
במהלך ו/או כתוצאה ממימוש הפרס ,תהיה החברה ו/או מי מטעמה פטורה מכל אחריות וחבות.
הנני מתחייב לשאת בכל אחריות ו/או חבות ,מפורשת ומכללא ,לפצות ולשפות את החברה ו/או רשת שופרסל
ו\ או מי מטעמן ו/או כל ספק ו/או גורם הנותן שירותים לחברה במהלך מימוש הפרס ו/או זוכה אחר או איש
צוות מטעם החברה ו/או כל צד ג' ,מיד עם דרישתו הראשונה לעשות כן ,בגין כל נזק (לרבות נזקים ישירים,
עקיפים ,נסיבתיים ,תוצאתיים  ,הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין) ,הפסד ,אובדן ,הוצאות ,מכל מין וסוג ,וכן,
הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ,בקשר עם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלי ו/או
מהפרה של הוראות תקנון זה ונספחיו ו/או כללי ההתנהגות ו/או הוראות כל דין (לרבות הדין המקומי החל בכל
מקום בו אשהה במהלך מימוש הפרס).
ידוע לי ,כי עצם מימוש הזכייה עשויים להיות מפורסמים באמצעי התקשורת השונים ,לרבות ברדיו ,בשילוט,
בטלוויזיה ,בעיתונות ובאינטרנט ,לרבות בדף המותג של החברה (על -ידי החברה ,מי מטעמה ו/או צד שלישי)
ו/או ברשתות חברתיות ,והנ ני מסכים ומאשר לחברה לפרסם ,בכל ערוץ מדיה כאמור לעיל ,את פרטיי
האישיים ,שמי ,הסרטון ,התכנים ,וכן צילומי ווידאו וסטילס בהם אני מופיע ,ככל שיצולמו ו/או יוסרטו,
לרבות במסגרת קידום מכירות של החברה.
כמו כן ,הנני מתחייב לחתום על כל מסמך אשר נדרש לצורך מימוש הפרס  .ידוע לי ,כי חתימתי כנדרש אינה
גורעת מאחריותי ו/או אינה מטילה אחריות כלשהי על החברה ו/או על רשת שופרסל ו/או מי מטעמן בקשר עם

מימוש הפרס .וכן הנני מתחייב לרכוש פוליסות ביטוח למשך כל הטיסות והשהות ביעד ,אשר תעניק כיסוי
ביטוחי ,בין היתר ,לכל נזק גוף או רכוש אשר ייגרם לי במהלך הטיסות ו/או השהות ביעד.

הזוכה בפרס
שם פרטי ומשפחה
מספר ת.ז.
תאריך לידה
כתובת מלאה
טלפון  +טלפון נייד
כתובת דואר אלקטרוני
חתימה
תאריך החתימה
* נא לצרף צילום תעודת זהות וספח של הזוכה.

נספח ג2-
התחייבות המלווה לזוכה בפרס
התצהיר הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה.
אני החתום מטה
_______________ ,מצהיר ,מאשר ומתחייב כי:

__________________ ת.ז ,________________ .טלפון

______________,

אימייל

במסגרת פעילות "מגלגלים וזוכים" החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ ("הפעילות" ו"-החברה",
בהתאמה) נבחרתי כמלווה לזוכה בפרס ,והכל כמפורט ובכפוף להוראות תקנון הפעילות.
הנני מצהיר ומתחייב כי קראתי את תקנון הפעילות והנני מסכים לכל תנאיו ללא יוצא מן הכלל .כמו כן ,אינני
נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בפעילות לפי תנאי תקנון זה וזכותי לא הושגה תוך הפרת תקנון זה או
בניגוד לאחד מתנאיו ו/או ע"י הפרת הוראת דין.
אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמן בקשר עם זכייתי להתלוות
לזוכה בפרס ו/או הנובעות מהתלוותי לזוכה בפרס .הנני פוטר את החברה ו/או רשת שופרסל וכל הפועלים
מטעמן באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור ,בקשר עם התלוותי לזוכה בפרס או כל
הנובע ממנה.
הריני מאשר כי הנני בריא לחלוטין ואין לי מגבלה רפואית ו/או אחרת שעלולה להזיק לי ו/או שעלולה למנוע
ממני מלממש את הפרס ,לרבות כל הפעילויות שיתקיימו במהלך מימוש הפרס.
ברשותי דרכון שהינו בתוקף למשך ( 12שניים -עשר) חודשים לפחות ממועד הזכייה בפרס ואשר פרטיו האישיים
זהים לפרטים שמסרתי לחברה.
ידוע לי כי החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית בשום צורה ואופ ן לרכושי האישי ,לרבות כסף ,תכשיטים,
ביגוד וציוד ,ואין היא ומי מטעמה בחזקת שומר לעניין זה .ככל שיינזק או ייגנב רכושי או איזה חלק ממנו
במהלך ו/או כתוצאה ממימוש הפרס ,תהיה החברה ו/או מי מטעמה פטורה מכל אחריות וחבות.
הנני מתחייב לשאת בכל אחריות ו/או חבות ,מפורשת ומכלל א ,לפצות ולשפות את החברה ו/או רשת שופרסל
ו/או מי מטעמן ו/או כל ספק ו/או גורם הנותן שירותים לחברה במהלך מימוש הפרס ו/או זוכה אחר או איש
צוות מטעם החברה ו/או כל צד ג' ,מיד עם דרישתו הראשונה לעשות כן ,בגין כל נזק (לרבות נזקים ישירים,
עקיפים ,נסיבתיים ,תוצאתיים ,הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין) ,הפסד ,אובדן ,הוצאות ,מכל מין וסוג ,וכן,
הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ,בקשר עם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלי ו/או
מהפרה של הוראות תקנון זה ונספחיו ו/או כללי ההתנהגות ו/או הוראות כל דין (לרבות הדין המקומי החל בכל
מקום בו אשהה במהלך מימוש הפרס).
ידוע לי ,כי עצם ההתלוות שלי לזוכה בפרס וכל אופן מימוש הזכייה עשויים להיות מפורסמים באמצעי
התקשורת השונים ,לרבות ברדיו ,בשילוט ,בטלוויזיה ,בעיתונות ובאינטרנט ,לרבות בדף המותג של החברה
(על-ידי החברה ,מי מטעמ ה ו/או צד שלישי) ו/או ברשתות חברתיות ,והנני מסכים ומאשר לחברה לפרסם ,בכל
ערוץ מדיה כאמור לעיל ,את פרטיי האישיים ,שמי ,הסרטון ,התכנים ,וכן צילומי ווידאו וסטילס בהם אני
מופיע ,ככל שיצולמו ו/או יוסרטו ,לרבות במסגרת קידום מכירות של החברה.
כמו כן ,הנני מתחייב לחתום על כל מסמך אשר נדרש לצורך מימוש הפרס .ידוע לי ,כי חתימתי כנדרש אינה
גורעת מאחריותי ו/או אינה מטילה אחריות כלשהי על החברה ו/או על רשת שופרסל ו/או מי מטעמן בקשר עם

מימוש הפרס .וכן הנני מתחייב לרכוש פוליסות ביטוח למשך כל הטיסות והשהות ביעד ,אשר תעניק כיסוי
ביטוחי ,בין היתר ,לכל נזק גוף או רכוש אשר ייגרם לי במהלך הטיסות ו/או השהות ביעד.

המלווה
שם פרטי ומשפחה
מספר ת.ז.
תאריך לידה
כתובת מלאה
טלפון  +טלפון נייד
כתובת דואר אלקטרוני
חתימה
תאריך החתימה
* נא לצרף צילום תעודת זהות וספח של המלווה.

