תקנון  -פעילות " בייגלה אקסטרים"
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כללי
במהלך תקופת ה פעילות  ,כהגדרתה להלן ,שתיערך על ידי יוניליוור ישראל שיווק בע"מ
(להלן " :עורכת הפעילות ") ,מוזמנים לקוחות יוניליוור לרכוש שניים או יותר ממוצרי בייגל
בייגל (להלן " :ה מוצרי ם המשתתפים במבצע ") באחת מחנויות " שופרסל " (להלן " :החנויות
המשתתפות במבצע") ,להתקשר לטלמסר ,כהגדרתו להלן  ,ל ה תחרות ב מענה על שאלות
הטריוויה (כהגדרתם להלן) ולנסות לזכות בפרסים  ,ו הכל כמפורט בתקנון זה (להלן:
" הפעילות ").
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תקופת הפעילות
תקופת ה פעילות הינה החל מיום  7.2.2017בשעה  08:00ועד ליום  13.3.2017בשעה 23:59
(להלן " :תקופת הפעילות ") .עורכת ה פעילות תהא רשאית להאריך או לקצר את תקופת
ה פעילות על פי שיקול דעתה ומכל סיבה שהיא ובלבד שתודיע על סיומה המוקדם בכל דרך
סבירה .יובהר ,כי לא ניתן יהיה להשתתף בפעילות בסופי שבוע ,קרי  -החל מיום שישי ב שעה
 14:00ועד ליום שבת ב שעה 23:59
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פרסום הפעילות
פרטי ה פעילות יפורסמו לציבור במהלך תקופת ה פעילות או בחלקה בחנויות המשתתפות
בפעילות  ,ו /או בכל דרך אחרת אשר בה תבחר עורכת ה פעילות .
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זכאות להשתתף בפעילות ואופן ההשתתפות
א.

ההשתתפות בפעילות פתוחה למשתתפים אשר ירכש ו בתקופת הפעילות שני מוצרים
או יותר ,מ המוצרים המשתתפים במבצע  ,כהגדרתם לעיל  ,באחת מ חנויות שופרסל.

ב.

במהלך תקופת ה פ עילות  ,כל משתתף אשר י רכוש שניים או יותר מהמוצר ים
המ שתת פים במבצע באחת החנויות המשתתפות במבצע ,יוזמן להתקשר בימי ראשון
עד שישי בלבד  ,לא כולל סופ"ש ,ל מספ ר ( * 9059להלן " :טלמס ר ") כדי להשתתף
ב פעי לות  .כתנאי להשתתפות ולפני תחילת הפעילות  ,יתבקש המשתתף ל הזין בטלמס ר
את הפרטים הבאים :שם מלא (פרטי ומשפחה) ,מספר טלפון ל יצירת קשר ו מספר
חשבונית קנייה בה מופיע ה רכישה של שניים או יותר מהמוצרים המשתתפים במבצע
ואשר נ רכשו באחת מחנויות רשת שופרסל ,אשר מקנים לו את הזכות להשתתף
בפעילות ( לה לן  " :משתת ף " ו  " -הפרטים "  ,בהתאמה).

ג.

בעצם השתתפותו מצהיר המשתתף כי הינו מעל גיל  18וכי אם אינו בן  , 18קיבל את
אישור נציגו להשתתפות בפעילות זו ,על כל הכרוך בה.
"נציג" לצורך תקנון זה הינו נציג של אות ו משתתף קטין כהגדרתו בחוק הכשרות
המשפטית והאפוטרופסות ,התשכ"ב . 1962 -

ד.

המשתת ף מצהיר ,כי מסירת הפרטים נעשית על דעת ו המלאה וכי לא תה א ל ו כל טענ ה
ו/או תביע ה ו/או דריש ה כלפי עורכת ה פעילות בקשר לכך .
הפרטים יישמרו אצל עורכת הפעילות לצורך יצירת קשר עם הזוכים (כהגדרתם להלן) .
אין כל חובה לפי חוק למסור את הפרטים ומסירתם תלויה ברצונו ובהסכמתו של כ ל
משתתף ,אולם בלי למסרם באופן מלא לא ניתן יה יה להשתתף ב פעילות  .מובהר בזאת,
כי משתתף שלא ימלא את פרטיו האישיים באופן מלא ונכון כנדרש לא ייחשב כמי
שהשתתף בפעילות ולא יהיה זכאי ל פרס ים נשוא י הפעילות.

ה.

כל משתתף יוכל להשתתף ב פעילות כמה פעמים שירצה ,אולם בכל מקרה לא ניתן יהיה
להשתתף בגין אותה חשבונית קנייה יותר מפעם אחת.

ו.

כל משתתף יכול לזכות בפרס (כפי שיוגדר להלן) פעם אחת בלבד במהלך הפעילות ,ללא
קשר למספר הפעמים שהשתתף בפעילות.
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עם מסירת פרטיו לצורך השתתפות בפעילות ,ה משתתף מצהיר ,מאשר ומתחייב כי:
ז.

עצם מסירת פרטי המשתתף לצורך השתתפותו בפעילות ,מהווה הסכמה מלאה,
אקטיבית וללא סייג לתקנון זה.

ח.

ידוע למשתת ף כי כל החלטה הנוגעת לקיומה של ה פעילות  ,לרבות בחירת זוכים
ב פעילות והחלטות אחרות תעשנה על ידי עורכת ה פעילות ו/או מי מטעמה בלבד ו על
פי שיקול דעתה הבלעדי .בעצם השתתפותו בפעילות ,מצהיר המשתתף כי הוא מוותר
על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בקשר עם
האמור בסעיף זה ושיקול הדעת הבלעדי בעניין זה מוקנה לעורכת הפעילות ו/או למי
מטעמה בלבד.

ט.

ידוע למשתת ף כי עורכת ה פעילות תהא רשאית לשנות את כללי ה פעילות  ,כפי שנקב עו
בתקנון זה על פי שיקול דעתה הבלעדי ועורכת ה פעילות תפרסם הודעה על כ ך
ל משתתפים ב פעילות כאמור בסעיף  3לעיל .

י.

ידוע למשתתף כי השתתפותו ו /או אי השתתפותו ב פעילות כפופה לזמינות ותקינות
מערכת קווי הטלפון והמערכות אשר באמצעותן מתנהל ת ה פעילות  ,הן אלה שברשותו
והן אלה שברשות עורכת ה פעילות  .ה משתתף לא יהיה רשאי להעלות כלפי עורכת
ה פעילות ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או דרישה בגין נזק שנגרם לו עקב טעות ,תקלה,
איחור או כשל בהשתתפותו ב פעילות וכיו"ב  ,לרבות אי קליטת הרשמתו ו/או אי
השתתפותו בשל אילוצים טכניים אשר אינם בשליטתה של עורכת הפעילות ו/או מי
מטעמה .

יא  .ההשתתפות ב פעילות אסורה על עובדי עורכת ה פעילות ו/או עובדי חברת " שופרסל "
ו /או עובדי חברת תפוז ו/או עובדי ח ברת רוזן & מינץ ו /או עובדי טלמסר ו /או
מנהליהם  ,שותפיהם ,עובדיהם ובני משפחותיהם .
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מהלך הפעילות
א.

מטרת ה פעילות היא להשיב נכונה על ארבע שאלות ידע רב ברירה ( להלן " :שאלות
הטריוויה ") בתחומים שונים במהלך תקופת ה פעילות בזמן הכולל הקצר ביותר
כמפורט להלן .

ב.

כל לקוח אשר ירכוש שני מוצרים או יותר מהמוצר ים המשתת פים במבצע בקנייה
אחת ,בתקופת המבצע ו באחת ה חנויות המשתתפות במבצע  ,יוזמן להתקשר לטלמס ר
בימי ראשון עד שישי בלבד  ,לא כולל סופ"ש ,בעלות שיחה רגילה  .על מנת להשתתף
ב פעילות יהא על המשתתף להזין את פרטי ו המלאים לצורך השתתפותו  ,כאמור בסעיף
. 4ב לעיל .

ג.

לאחר הזנת פרטיו  ,י תבקש המשתתף לענות נכונה על ארבע שאלות ה טריוויה ,אשר
תושמע נה בפניו ,בזמן הקצר ביותר .

ד.

עם השמעת השאלה הראשונה יחל שעון העצר לפעול וימדוד את זמנו של המשתתף
מעת השמעת השאלה הראשונה עד תום ההשבה על השאלה הרביעית ( להלן " :זמן
עצר ") .מובהר כי גם אם משתתף השיב תשובה לא נכונה על שאלה כלשהי ,המערכת
תמשיך לשאלה הבאה והמשתתף יידרש להשיב על יתרת השאלות ללא ידיעה האם
השיב נכונה אם לאו ,כך שהמשתתף יתבקש להשיב על ארבע שאלות בסך הכל ,בין אם
ענה נכונה ובין אם לאו  ,ולא תינתן לו האפשרות להשיב על שאלות נוספות במהלך
אותה שיחת טלפון שביצע לטלמסר.

ה.

בכל יום ב תקופת המבצע (בימים א' -ו ')  ,מבין כל המשתתפים  ,המשתתף הראשון אשר
ענה ו נכונה על כל ארבע שאלות ה טריוויה בזמן העצר הקצר ביותר שנמדד בשעון העצ ר
של עורכת הפעילות ,יהי ה זכאי לקבל את הפרס כהגדרתו להלן (להלן " :הזו כ ה " ) .

ו.

במצב שבו מחזיקים ש ניים או יותר מהמשתתפים  ,בתוצאות זהות ,יזכ ה ה משתת ף
אשר תוצאתו נקלט ה מוקדם יותר במערכות עורכת הפעילות ב גין אותו יום  .באם אין
משתתפים שענ ו נכונה על ארבע שא לות הטריוויה ,המשתתף שענה נכונה על שלוש

-3שאלות בזמן העצר הקצר ביותר יהיה הזוכה ,ובהעדר כאלה המשתתף שענה נכונה על
שתי שאלות בזמן העצר הקצר ביותר וכן הלאה .
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ז.

סה"כ במהלך תקופת הפעילות יזכו שלושים (  ) 30משתתפים ב פרס .

ח.

עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לחלק כמות פחותה של פרסים מהאמו ר
בסעיף  5ז ' לעיל  .זכות זו שמורה לעורכת הפעילות ככל שהיא תיגרם מסיבות טכניות
ו/או סיבות אחרות שאינן בשליטתה של עורכת הפעילות.

הודעת זכייה
א.

בסמוך ל אחר סיום תקופת ה פעילות  ,כהגדרתה בסעיף  2לעיל ,נציג עורכת ה פעילות
ייצור קשר טלפוני עם הזוכים ויידע אותם בדבר זכאותם לפרס בהתאם לפרטים
שהשאיר ב עת רישומו ל פעילות ( להלן " :הודעת הזכייה ").

ב.

כדי לממש את הפרס  ,יתבקש הזוכה לשלוח את חשבוני ת ה קנייה המקורית המהווה
הוכחת קנייה של שני מוצר ים או יותר מה מוצר ים המשתתפים במבצע  ,ו שבגינ ה
הוקלד מספר החשבונית הזוכה בטלמסר  -בדואר רשום  ,על חשבו נו  ,לכתובת אשר
תימסר לו בהודעת הזכייה  ,וזאת בתוך  7ימים מ קבלת הודעת הזכייה  .על השולח
להשאיר אצלו צילום של החשבונית שנשלחה .לחלופין ,יוכל להגיע הזוכה למשרדי
עורכת הפעילות תוך  7ימים מיום ההודעה ולמסור את חשבונית הקנייה בהתאם
להנחיות כפי שיתואם איתו.

ג.

זוכה שלא י שלח את החשבונית כאמור או שלא יגיע למשרדי החברה במועד  -תישלל
זכאותו לפרס והזכאות תעבור למשתתף בעל התוצאה הטובה ביותר שאחריו ,אשר
אליו תשלח הודעת הזכייה וחוזר חלילה  ,וכל זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת
ה פעילות .

ד.

לאחר שתקבל עורכת ה פעילות את החשבונית ולאחר שתבצע בדיקת התאמה
ומהימנות ,תשלח עורכת ה פעילות או מי מטעמה לזוכה את הפרס.

ה.

זוכה שלא סיפק פרטים מלאים ומדויקים כנדרש או לא שלח את החשבונית שהוקלדה
ושבגינה זכה בפרס  ,לא י היה זכאי לקבל א ת הפרס והפרס י וכל להיות מועבר ל משתתף
המדורג הבא אחריו ,וכל זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת ה פעילות ו/או מי
מטעמה .

ו.

במידה ש נציג עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה אינו מצליח ליצור קשר עם הזוכה במשך
 48שעות ולאחר  5ניסיונות ,שמורה לעורכת ה פעילות הזכות להעביר את הזכאות
למשתתף בעל זמן העצר הקצר ביותר שאחריו במ קומו.

ז.

למען הסר ספק  ,יובהר כי החלטות עורכת ה פעילות בכל שלבי ה פעילות ,הינ ן סופי ו ת
ולא ניתן יהא לערער עליה ן  ,לרבות זמני העצר  ,כל זאת בכפוף לזכ א ותה של עורכת
ה פעילות לבטל זכיית משתתף אשר לא עמד בתנאי תקנון זה.

ח.

בעצם השתתפותו ב פעילות מצהיר המשתתף כי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה
ו/או דרישה כלפי עורכת ה פעילות ו/או מי מטעמ ה בקשר עם הזוכים ובחירת השאלות,
ושיקול הדעת ה בלעדי בעניין זה מוקנה ל עורכת ה פעילות ו /או למי מטע מה בלבד.

ט.

זכאות הזוכ ה לפרס הינה בכפוף ל הוראות תקנון זה ,ובכפוף לכך שעור כת ה פעילות
תה א רשאית לוודא את זהות ו של הזוכ ה בכל דרך חוקית שהיא ,על מנת לוודא כי
הפרטים שנמסרו על יד ו  ,לרבות חשבונית הקנייה הזוכה ,הינם נכונים ומדויקים.

י.

עורכת ה פעילות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את זכיית ו של משתתף ב פעילות
במידה ש יימצא כי אות ו משתתף נהג במרמה ו/או בעבירה ו/או בחוסר תום לב ו/או
שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה ו/או שלא על פי דין .במקרה כאמור בסעיף זה תהא
עורכת ה פעילות רשאית שלא למסור את הפרס ו/או לדרוש את הפרס חזרה  ,בעין או
בשווי ,מידי מי שזכה בו בנסיבות כאמור בסעיף זה והפרס יעבור ל משתתף המד ורג
הבא אחרי ו לפי בחירתה הבלעדית של עורכת ה פעילות .
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הפרס
א.

הזוכים  ,כהגדרת ם לעיל  ,יזכ ו בשובר על סך  ₪ 1000לאחד מסניפי רשת רוזן & מינץ .
(להלן " :הפרס ").

ב.

ה פרס אינ ו נית ן לשינוי ,להחלפה או להמרה ,למעט אם עורכת הפעילות תחליט אחרת ,
ובשיקול דעתה הבלעדי .

ג.

הזוכים יקבלו את הפרס לאחר שתתקבל הוכחת הקנייה מ הם כאמור ,ולאחר יתר
בדיקות האימות שיתבצעו על ידי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.

ד.

עורכת ה פעילות שומרת לעצמה את הזכות לספק לזוכים מוצר או שירות שווה ערך או
דומה לפרס על פי שיקול דעתה ומכל סיבה שהיא.

ה.

מובהר ,כי טיב הפרס  ,האחריות הניתנת לגביו וכל הקשור בו  ,לרבות השימוש שיעשה
בו ,הינו באחריות ספק הפרס בלבד ואינו באחריותה של עורכת ה פעילות .

ו.

זוכה שלא יממש את הזכייה עד ל תאריך  , 30.8.17או בהתאם לתאריך שיצווין בשובר
הזכייה ,תישלל זכאותו לפרס או לפרס חלופי  .אובדן השובר כמוהו כאובדן כסף
מזומן.

ז.

מימוש השובר יעשה בכפוף להתניות שרשומות עליו .

פרסום הפעילות ותוצאותיה
עורכת ה פעילות שומרת לעצמה את הזכות לפרסם בכל שלב שהוא (בין במהלך ה פעילות ובין
לאחריה)  ,לפי שיקול דעתה ,בכל אמצעי תקשורת שהוא ובכל דרך שתמצא לנכון את פרטי
הזוכה  ,לרבות שמו  ,תמונתו והפרס ב ו זכ ה ,וזאת ללא מתן תמורה נוספת לזוכ ה מעבר לפרס
בו זכ ה  .יובהר כי הזוכה יהיה רשאי לסרב לפרסום תמונתו ולא יהיה בכך משום לגרוע
מזכאותו לפרס.
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שונות
א.

בכל מקרה של סתירה ו /או אי התאמה כל שהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים
אחרים בדבר ה פעילות  ,לרבות באתר ו/או בעיתונים ו/או במודעות ,תגברנה הוראות
תקנון זה לכל דבר ועניין.

ב.

מובהר כי ההשתתפות ב פעילות  ,לרבות מימוש הזכייה בפרס ,הינ ה על אחריותם
הבלעדית של המשתתפים ב פעילות  .עורכת ה פעילות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים
ולא יהיו חייבים בשיפוי בגין כל אבדן ,נזק ישיר ו/או עקיף ,הפסד ,לרבות הוצאות
ישירות ו/או עקיפות ,שיגרמו למי מהמשתתפים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם
כתוצאה מהשתתפות ב פעילות ו/או בקשר עם ה פעילות או כתוצאה מ מימוש ו/או אי -
מימוש הפרס וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותם ו/או אי השתתפותם ב פעילות עילה
לכל תב יעה ו/או טענה ו/או דרישה .

ג.

המשתתפים בפעילות  ,בעצם השתתפותם ,ייחשבו כ מסכימים לכל הוראות תקנון זה .
בהשתתפותם ב פעילות פוטרים משתתפי ה פעילות את עורכת ה פעילות ו/או מי מטעמה
מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר ל פעילות ו/או לכל שלב משלבי ה פעילות ו/או
לתקנון ו/או לתקלות כלשהן בקשר ל פעילות ומוותרים על כל טענה הקשורה באלה.

ד.

למען הסר ספק ,יובהר כי רק זמן העצר שיימד ד על  -ידי עורכת הפעילות ומספר
התשובות הנכונות הוא שיקבע לצורך דירוג המשתתפים ,ומוסכם על המשתתפים כי
לא יעלו כל טענה בהקשר זה.

ה.

תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות ב פעילות וה י נו חוזה לכל דבר ועניין ועצם
ההשתתפות ב פעילות מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.

ו.

ת קנון זה יעמוד לעיון כל דורש ,ללא תשלום  ,ב משרדי עורכת ה פעילות בקריית שד ה
התעופה בכתובת  :רחוב הגלבוע  , 3נתב"ג ,לוד.
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בכל מקום בתקנון זה שבו האמור נכתב בלשון זכר  ,נעשה הדבר מטעמי נוחות בלבד
ומתייחס לזכר ונקבה במידה שווה.

