
 

 

 

 "חופשה משפחתית להרי האלפיםל" פעילות תקנון
 

 הגדרות  .1

 .איץ בי אם י'ג סרביסז מונדלז יורופ "החברה" 
 
 "הרשת"
 
 הרשת סניפי"

 "המשתתפים
 

 
 . 52-002273-2"צ חשופרסל בע"מ,  חברת

 
 : מטה המפורטיםסניפי הרשת  כל

שופרסל דיל, שופרסל דיל אקסטרה, שופרסל שלי , ONLINE שופרסל
ושופרסל אקספרס, אך למעט בסניפי רשת "יש חסד" ו"יש בשכונה" אשר 

  .הפעילות תתקייםבהם לא 
 

המשתתפים  מובהר כי השתתפות בפעילות מותנית בקיומם של המוצרים
הרשת המשתתפים והמשתתף  סניפיזמינים למכירה ב )כהגדרתם להלן(

מוותר על כל טענה ו/או דרישה הקשורה ו/או נוגעת לאי קיום מלאי של 
לספק את המוצרים ו/או אי יכולת הרשת  המשתתפים המוצרים

 מיניםכז הופיעו המוצרים אם גם, שהיא סיבה מכל בפועל המשתתפים
 .בפרסומים שונים או במקומות אחרים

 
 המוצרים"

 "המשתתפים
 

 .זה לתקנון המצורףא'  נספחב כמפורט

 המשתתפים הרשת בסניפי המשתתפים מהמוצרים( 3) שלושהשל  רכישה "משתתפת"רכישה 
  .בתקופת הפעילות

 
 " הפעילות אתר"
  

 :שכתובתו הפעילותהרשת, אשר יופעל במהלך תקופת  בבעלותייעודי  אתר
www.milka-alps.co.il 

 
   בכתובת ONLINE שופרסל אתר דרך תתאפשר הפעילות לאתר ישהלהג

www.shufersal.co.il ישירה ישהלג אמצעותב וגם . 
 

( שנים 18עשרה ) מונהש לפחות( מלאו לו 1על כל אלה: ) העונה פרטי אדם כל "משתתף"
 בעל/או ו/או אזרח ישראל וישראל  תושב ( הינו2ביום השתתפותו בפעילות; )

ע"פ  שופרסל מועדון חבר הינו אשר אדם( 3; )בישראל כדין שהייה היתר
בתנאים  עמד( 4) -ו;  ואינו לקוח עסקי של שופרסל הוראות תקנון המועדון

 .וביתר התנאים המפורטים בתקנון זה להלן 3.1המפורטים בסעיף 
 

אינם רשאים להשתתף בפעילות   18מובהר בזאת כי קטינים מתחת לגיל 
 ולא יזכו בפרסים. 

  
 "הפעילות"

 
 הזיןל ,הפעילות אתרל לגלוש משתתפיםהיוזמנו  ,הפעילות תקופת במהלך

 אחת ושאלה סגורות שאלות שתיעל  לענותמכן  ולאחרפרטי התקשרות 
 .פתוחה

 
לפי שעת או  08:00בשעה  2.8.2017תתקיים בין התאריכים:  הפעילות "הפעילות תקופת"

 21.8.2017ליום  ועד , המוקדם מבינהםפי הרשת המשתתפיםפתיחת סני
 . 23:59בשעה 

 
תקופת הפעילות ולעניין יום  שעון החברה הוא השעון הקובע לעניין

 הפעילות.
 

, להאריכהו/או מי מטעמה רשאיות לשנות את תקופת הפעילות,  החברה
 למי/או ו ולמשתתף, וללא הודעה מראש ,מוחלט באופן לבטלה או לקצרה
 רשת/או ו החברה כלפי דרישה/או ו תביעה/או ו טענה כל תעמוד לא מטעמו

 .כך בגין שופרסל

http://www.shufersal.co.il/
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 " לזכייה"מועמד 
 
 

 ועמדו ,הסגורה השאלה עלענו נכונה  אשר בכל תקופת הפעילות משתתפים
  .לזכייה מועמדים יהיו, התקנון הוראות ביתר

 

(  כזוכה בפרס 2; )זה תקנון מתנאי תנאי בכל עמד( 1: )אשר לזכייה מועמד "זוכה"
 המנגנון המפורט בתקנון זה;  לפי

מבצע  במסגרתיותר מפעם אחת  כזוכהמובהר כי לא ייבחר משתתף מסוים 
 .זה
 

 או "הפרס"
 או "החופשה"

 "החופשה שובר"
 
 

ליעד "( החופשה שווי)להלן: " ₪ 20,000חופשה בשווי כולל של עד ל שובר
ובכפוף למגבלות הספק כמפורט בסעיף של זוכה  לפי בחירתו אלפיםהרי הב

של מועמד בזאת, כי קבלת הפרס הינה בכפוף לעמידה  מובהר .להלן 5.1.4
מובהר בזאת כי בשום מקרה החברה לא תידרש בכל הוראות תקנון זה. לזכיה 
 שווי החופשה בגין כל פרס.או לשאת בעלות העולה על לשלם 

 אשר ימונו על ידי החברה ו/או מי מטעמה.    ,אנשים חבר "השופטים"צוות 

 .ולהלן לעיל זה תקנון הוראות "התקנון" 
 
 כללי .2

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים  .2.1
למעט הודעה מטעם  לרבות מידע המופיע באתר הפעילות, כלשהם בדבר הפעילות,

 שינוי תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.החברה בדבר 

 של הבלעדי, על פי שיקול דעתה החברה רשאית לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת .2.2
 העדכני התקנון פרסום מרגע יחייב שינוי וכל, וללא צורך במתן הודעה מוקדמת החברה

, באתר הפעילות המעודכן הנוסח הוא עת בכל התקנון של המחייב נוסחו. הפעילות אתרב
 .קודם נוסח על הסתמך אחר אדם או המשתתף אם אף

בתקנון הפעילות השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה  .2.3
 ו/או רבים. 

 כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות הקורא בלבד ולא ישמשו לפרשנותו של התקנון. .2.4

 בפעילות  ההשתתפות .3

מנת להיחשב כמשתתף בפעילות על המבקש להשתתף בפעילות לבצע את הפעולות על  .3.1
 :הפעילות תקופת במהלך הבאות

 רכישה משתתפת.  לבצע .3.1.1

, משפחה, טלפון נייד, שם - שלו התקשרותה פרטי את הפעילות באתר מלאל .3.1.2
 (."ההתקשרות פרטי)להלן: " חשבונית ומספר.ז, ת, אלקטרוני דואר כתובת

 חובה חוקית או אחרת מצד המשתתף למסור את פרטייובהר כי אין 
, אולם ללא מסירת הפרטים לא תתאפשר השתתפותו ההתקשרות שלו

 .בפעילות

 .לתנאיו מסכים הוא וכי זה תקנון את קרא כיהפעילות  באתר לאשרו לקרוא .3.1.3
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 .פתוחה והשלישית סגורותשאלות  שתי, שאלות שלושעל  לענות .3.1.4

, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ראוי בלתיבאופן  פעלבכל מקרה בו משתתף,  .3.2
 לשאלות תשובות או התקשרות פרטיהפעילות ושינוי  אתרפריצה לשל  בדרךלרבות 

 תשובות או התקשרות פרטיו/או במידה וישנו חשד ו/או חשש לאמיתות  שהוזנו באתר
אשר  ו/או משתתפים אחרים כאמורת לפסול משתתף רשאי תהיה החברה לשאלות

 נתוניהם שונו כמפורט לעיל.

, לפי שיקול דעתה הבלעדי םרשאי והיימטעמה כמו כן, יובהר, כי החברה ו/או מי  .3.3
לגבי השתתפות כל משתתף,  בדיקות נוספות ,שלב בכל, לבצעוהמוחלט של החברה, 

 לפעולה/או והפעילות  אתרבמידה ועלה חשש לאמיתות הנתונים ו/או חשש לפריצה ל
 .משתתפים ידי על ראוי בלתי באופן

הפעילות.  אתרב שימוש/או וותתרחשנה תקלות טכניות שימנעו, בין השאר, כניסה  יתכן .3.4
יוכלו  ומדויק מלא באופן החברה אצל בפועל נקלטו שפרטיהםיובהר כי רק משתתפים 

 .בפעילותלהשתתף 

 שבאתר השאלות על ולענות התקשרות פרטי להזיןיהיה  ניתן משתתפת רכישהבגין כל  .3.5
 .אחת בלבד במהלך תקופת הפעילות פעם הפעילות

 וקבלת הפרסים הזוכים בחירת .4

 תוך זוכים 4, מבין המועמדים לזכייה לאחר סיום תקופת הפעילות השופטים יבחר, צוות .4.1
התחשבות, בין היתר, במקוריות וביצירתיות של התשובות לשאלות הפתוחות של 

  .באתר הפעילות המועמדים לזכייה

כי שיקול הדעת הסופי בבחירת הזוכים נתון לצוות השופטים בהתאם לשיקול  יובהר, .4.2
דעתם הבלעדי, ולמשתתף לא תעמוד כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר עם בחירה 
כזו או אחרת. לצרכי קבלת החלטה על כל זכייה, השופטים לא יהיו חייבים לנמק את 

 החלטתם.

ברה ו/או מי מטעמה קשר עם  עם כל אחד מהזוכים סיום תקופת הפעילות, תיצור הח לאחר .4.3
 הודעתבאמצעות אחד או יותר מפרטי ההתקשרות, ותודיע לו על הזכייה )להלן: "

 "(.הזכייה

ניסיונות ובחלוף  3לעיל, לאחר לפחות  4.3זוכה אשר לא נוצר עימו קשר כאמור בסעיף  .4.4
שעות מהניסיון הראשון של החברה ליצור עם הזוכה קשר כאמור, או שלא  48לפחות 

, או זוכה להלן 5.1.7המציא לחברה ו/או לספק, כנדרש ובמועד, מסמכים כאמור בסעיף 
אשר לא עמד בהוראות תקנון זה, או אם החליטה החברה כי הזכייה נעשתה באמצעי שאינו 
הוגן, או במקרה של טעות של החברה, או אם הודיע זוכה שאינו מעוניין לממש את הפרס, 

כי זכייתו של זוכה כלשהו מתבטלת, ולקבוע זוכה מחליף,  לקבועתהא החברה רשאית 
והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. הוראות תקנון זה יחולו על הזוכה המחליף 

 בהתאמה, וחוזר חלילה.

לעיל, החברה תשלח את הפרס לזוכה  4.54.3לאחר מתן הודעת הזכייה כמפורט בסעיף  .4.5
ימי עסקים  30הזוכה בתוך לכתובת הדואר האלקטרוני המופיע בפרטי ההתקשרות של 

ממועד מתן הודעת הזכייה או מסיום תקופת הפעילות, לפי המאוחר. מובהר כי מרגע 
לא תישא בכל /או רשת שופרסל ושליחת הפרס בדואר אלקטרוני כאמור לעיל החברה 

אחריות לעניין קבלת הפרס על ידי המשתתף, אם בשל תקלה טכנית בשרתי הדואר 
 בה אחרת שהיא.האלקטרוני או מכל סי

 יםהפרס .5
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 יהיו בהתאים לתנאים, מגבלות והסייגים כמפורט להלן: הפרסים .5.1

ישמש לצורך מימון חופשה שתכלול את המרכיבים הבאים, כולם  שובר החופשה .5.1.1
וליעד של  החופשהדעתו של הזוכה ובכפוף לשווי  לשיקולאו חלקם, בהתאם 

 5.1לעיל ולתנאים המפורטים בסעיף  1סעיף ב הפרס הגדרתכמפורט ב ההחופש
 האלפים הריהלוך חזור מתל אביב ליעד ב"(: טיסה מרכיבי החופשהזה )להלן: "

, , מיסי "(הנלווים)להלן: "של הזוכה  לבחירתו נלווים עם, לפי בחירתו של הזוכה
ארוחת בוקר( וכן העברות לינה ונמל, מלון )על בסיס לינה בלבד או על בסיס 

  .י החופשהלשדה התעופה, והכל עד לשוו ביעד ובחזרהלמלון משדה התעופה 

להזמין חופשה בעלות גבוהה יותר  ,הספקאישור מראש של  זוכה יהיה רשאי, ב .5.1.2
ועל  יהיה באחריותו של הזוכהלספק משווי החופשה, ובלבד שתשלום ההפרש 

או לשאת  יותר לשלם תידרש לאכי בשום מקרה החברה  בזאת מובהר חשבונו.
 .החופשה שוויבעלות העולה על 

החופשה ניתנת במימוש חד פעמי בלבד ולא ניתן לפצל אותה לשתי חופשות או  .5.1.3
יותר. לא יינתן זיכוי או כל תשלום אחר בכסף או בשווה כסף בגין שובר חופשה 

 שהשווי שלו לא נוצל במלואו. 

איסתא ישראל בע"מ  ידוע למשתתפים ולזוכים כי החופשות מסופקת על ידי: .5.1.4
קלנדרית בתוך שנה הזוכה תעשה על ידי  ההחופש"(. הזמנת הספק)להלן: "

, ישירות מול הספק, ובכפוף לאישור הספק לזוכה ממועד הנפקת שובר החופשה
אשר יינתן על בסיס התנאים, המדיניות והאילוצים של הספק ושל חברות 
התעופה והמלונות הרלוונטיים, לרבות אילוצי זמינות ושיקולי תפוסה של 

 בין אם הם מפורטים על גבי שובר החופשה ובין אם לאו. הטיסות ו/או המלון, 

האחריות על החופשות, ובכלל זה האחריות להזמנת הטיסות, המלון, שירותי  .5.1.5
ההעברה ותשלום מיסי הנמל, ככל שיכללו במרכיבי החופשה שיבחרו על ידי 

לעיל, מוטלת באופן בלעדי על הספק ו/או מי  5.1.1הזוכים כמפורט בסעיף 
ו/או כלפי  לא תהיה כל טענה או זכות בעניין זה כלפי החברה הולזוכמטעמו 

. בכל שאלה, תקלה או טענה הנוגעת לחופשות יש לפנות לספק רשת שופרסל
 כלפי הזוכים בנוגע לחופשות. בלבד שהוא האחראי הבלעדי

כל שינוי מכל סיבה שהיא, בחופשה שהוזמנה יעשה ישירות מול הספק ובכפוף  .5.1.6
לתנאים ולמדיניות של הספק, חברות התעופה והמלון הרלוונטיים. שינוי 

 ועל חשבונו. בהזמנה כאמור יהיה באחריותו של הזוכה

ידי החברה ו/או יידרש להמציא לספק את כל המסמכים שיידרשו על הזוכה  .5.1.7
הספק עבורו ועבור הנלווים, הנדרשים לצורך מימוש הזכייה והזמנת החופשות, 
כולל צילום ת.ז., דרכון בתוקף, הצהרת בריאות, כשרות ויכולת, שחרור 
מאחריות, היתר לצורכי יחסי ציבור, וכן אשרת שהייה בת תוקף לארץ היעד 

 הנבחר, ככל שתידרש. 

והן ביחס  המסמכים הנדרשים כאמור הן ביחס לזוכהוצאת והצגת התעודות וה
 . ובאחריותהזוכ ועל חשבונ הלנלווים הנ

החופשות אינן כוללות כיסוי ביטוחי מכל סוג שהוא. ביטוח, מכל סוג שהוא, של  .5.1.8
, במהלך החופשה, ככל שייעשו, יהיו על ולוהנלווים  ההזוכהחופשות ו/או של 

  הבלעדית. וובאחריותו של הזוכה  חשבונ

יהיה אחראי לשלם על הזוכה , לעיל 5.1.1בסעיף מיסי נמל, כמפורט למעט  .5.1.9
חשבונו כל תשלום חובה, בין אם מדובר במס הכנסה ו/או בכל מס אחר, אגרה, 
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היטל, וכיוצ"ב, שעשוי להידרש בקשר עם השתתפותו בפעילות והזכייה 
אליו וכן יישא, על חשבונו, בתשלום הוצאות  יםבחופשה, ביחס אליו וביחס לנלוו

אישיות ו/או כל הוצאה אחרת אשר אינה חלה במפורש על החברה ו/או מי 
 מטעמה על פי הוראות התקנון.

ו/או להוסיף  ולתת פרס חלופי לשנות ו/או להחליף את הפרס בכל עת,, החברה רשאית .5.2
 כי, למשתתפים ידוע עליו פרסים נוספים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 ההשתתפות מעצם המושגת ההנאה ולשם השעשוע למטרת הינה זו בפעילות השתתפותם
/או ו טענה כל למשתתפים תהיה לא, הוכרז עליו בפרס שינוי ויחול במידה. בפעילות

 .האמור עם בקשר מטעמן מי/או ו שופרסל רשת/או ו החברה כלפי דרישה/או ו תביעה

 אישית של הזוכה ואינה ניתנת להמחאה ו/או להעברה לאחר. הזכות לקבלת הפרס הינה .5.3

מובהר כי זוכה, אשר לא יממש את הפרס מכל סיבה שהיא, לא יהא זכאי לקבל מהחברה  .5.4
או מהספק או מרשת שופרסל זיכוי ו/או פיצוי ו/או שווה ערך אחר. מובהר ומודגש בזאת, 

כסף או -/ים, לכסף, לשווהניתנים להחלפה או להמרה למוצר/ים אחר אינם יםכי הפרס
 .לכל טובת הנאה אחרת כלשהי

 פטור מאחריות .6

המשתתף מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או  .6.1
וכל גוף אחר הקשור בפעילות, או מי מטעם מי , ו/או רשת שופרסל תביעה כלפי החברה

 , במישרין או בעקיפין,והמתייחסמנהליהן, עובדיהן, ומי מטעמן, בכל הקשור  מאלה
לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל הקשור לאופן בחירת הזוכה לפעילות, 

וקבלת הפרס, בקשר עם טיבו, איכותו, תכונותיו, תקלות או מימוש הפרס, לביטול זכייה 
. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו התקנוןוהחלפת זוכה ולשינוי תנאי הפעילות ו

 הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.

/או רשת וההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף, והחברה  .6.2
ו/או מי מטעמן לא יישאו באחריות לכל נזק אשר יגרם למשתתף ו/או לצד ג' שופרסל 

ותם בפעילות ו/או מימוש פרסים, והמשתתף פוטר כלשהו עקב ו/או בקשר עם השתתפ
בזאת את החברה ו/או רשת שופרסל ו/או מי מטעמן באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר 
מאחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, אשר נגרמו ו/או ייגרמו 

 .כתוצאה מההשתתפות בפעילות, זכייה ו/או קבלת פרס ומימושו

בהתאם לתקנון זה,  הנערכהמצהיר, מסכים ומאשר, כי ידוע לו שפעילות זו,  המשתתף .6.3
משלבת מרכיבים של שעשוע ואף הנאה שהוענקו לו עם השתתפותו בפעילות וכי יתכן 
שעל אף מאמצי החברה, עשויים להתרחש אירועים ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או 

 את מלקבל/או ו בפרס מלזכות/או ו פותתקלות, אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתת
מכל טענה ו/או דרישה  ו/או רשת שופרסל החברה את לפטור מסכים והמשתתף, הפרס

 ו/או תביעה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם. 

אינן מתחייבות שהפעילות לא תופרע או תתקיים כסדרה ללא  מטעמה מיו/או  החברה .6.4
או הפסקות, תנוהל ללא טעויות, תהא חסינה מפני נזקים, קלקולים, אי דיוקים,  מגבלות

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 

ום תקופת הפעילות ו/או לבטל את הפעילות האמור, לרבות להפסיק את הפעילות טרם ת
כליל ו/או לנקוט בכל צעד אחר, ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה 

 בקשר עם האמור. ןו/או מי מטעמ ו/או רשת שופרסל כלפי החברה
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 על נסמך הפעילות במסגרת הנתונים עיבוד כי, מובהר, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי .6.5
 אתר מערכות ממוחשבות שונות שלחברה אין שליטה עליהן, הכוללת בין היתר את

שאינו בבעלות החברה. החברה אינה מתחייבת כי הפעילות תתנהל ללא תקלה, הפעילות 
שגיאה, "נפילה" או טעות, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה או בקשר 

לפי שיקול דעתה, להפסיק את הפעילות,  החברה תהיה רשאית, כילכך. כמו כן, מודגש, 
באופן מלא או חלקי, במהלך תקופת הפעילות, אם יווצרו תנאים שישבשו ו/או ימנעו את 

 . המהלך התקין של הפעילות

מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה ו/או רשת שופרסל ו/או מי מטעמן לא יישאו בכל  .6.6
תונים או לתקלות אחרות, הקשורות אחריות לכל תקלה טכנית, לגישה בלתי מורשית לנ

באתר הפעילות, ברשת האינטרנט, בשרתים או בכל כלי או מערכות ממוחשבות אחרות, 
לרבות מחיקת נתונים. כל אדם המעוניין להשתתף בפעילות מוותר כתנאי מוקדם 
לזכאותו להשתתף בפעילות על כל טענה בקשר עם אי קליטת פרטי ההשתתפות או 

 שהוא מילא באתר הפעילות.התשובות לשאלות 

אתר הפעילות ו/או ו/או רשת שופרסל לגבי התוכן שמועלה למובהר כי רישומי החברה  .6.7
יהוו ראיה מכרעת  ןשופרסל ו/או מי מטעמ רשתמערכות המחשב של החברה ו/או 

ידי משתתף ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי -לנכונותם ו/או לעצם שליחתם על
 וסר במידע שנקלט כאמור. נכונות ו/או ח

 של הוראה פי על/או ו חוק פי על ממנה יידרש אשר מידע כל למסור רשאית תהיה החברה .6.8
 .מוסמכת רשות

 והתחייבויות המשתתף  הצהרות .7

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

 שמסר הינם נכונים ומדויקים. ההתקשרות  פרטי כל .7.1

 שנים.  18לו  מלאו .7.2

, שלו ההתקשרות פרטימאפשר לחברה לעשות שימוש ב הואבעצם השתתפותו בפעילות  .7.3
 כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין כך. למשתתףולא תעמוד 

לו כי בחירת הזוכים בסיום תקופת הפעילות הנה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת  ידוע .7.4
 ו/או לערעור ומחייבת. לתביעה

לכל גוף אחר הקשור לפעילות, בארץ או בחו"ל, ו שופרסל לרשתהוא מעניק לחברה ו .7.5
להשתמש, לשמור במאגריהן ובמישרין או באמצעות צד שלישי, את הזכות המוחלטת 

ו/או בכל פרט אחר שמסר ו/או שהגיע לידיעת החברה  ההתקשרותללא הגבלה, בפרטי 
"(. כמו כן המשתתף מאשר ומסכים כי המידעבקשר עם השתתפותו בפעילות, )להלן: "

החברה ו/או לכל גוף אחר הקשור לפעילות, יהיו רשאים לפרסם את המידע, בכל צורה 
לרבות באתר הפעילות. מובהר ובכל מדיה שהיא, לפי בחירתם ולפי שיקול דעתם הבלעדי, 

 כי החברה תהא רשאית שלא לפרסם כלל. 

הוא מוותר על כל זכות שעשויה להיות לו לאשר, בכל שלב שהוא, את אופן השימוש או  .7.6
פרסום המידע ולא תהיה לו שום זכות כספית או אחרת, בקשר עם שימוש או פרסום 

 כאמור.

שופרסל  אתוישפה את החברה ו/או , ויפצה ומכללאיישא בכל אחריות, מפורשת  הוא .7.7
הראשונה לעשות כן,  ןדרישת עם מיד, ןו/או מי מטעמ ןו/או עובדיה ןמנהליה אתו/או 
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, הפסדי רווחים ופגיעה תוצאתייםבגין כל נזק )לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, 
ו"ד, בגין במוניטין(, הפסד, אובדן, הוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט ע

 .המשתתף שלו/או מחדל  מעשה

 או השמדה, מחיקה, לאובדן אחריות בכל תונושא ןאינ/או שופרסל ולו, כי החברה  ידוע .7.8
 .המשתתף ידי על שנרשמו התשובות/או ו ההתקשרות פרטי שיבוש

 שונות .8

הוראות תקנון זה יחולו על הפעילות ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתתף לבין  .8.1
 .מטעמןהחברה ו/או רשת שופרסל ו/או מי 

התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בין המשתתף לבין החברה, והשתתפות בפעילות מהווה  .8.2
 ומבטאת הסכמה מלאה של המשתתף לכל תנאי התקנון.

רסם לפני תחילת תקופת הפעילות ובמהלכה, באתר הפעילות רשאית לפ תהיההחברה  .8.3
ובאמצעי מדיה אחרים, מידע אודות הפעילות, הסברים על הפעילות, ופרסומים אחרים 
בקשר עם הפעילות, באמצעות תמונות, סרטונים ופרסומים אחרים, במועדים ובאמצעים 

 שונים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

הווה הסכמה לקבלת דברי פרסומת )לרבות באמצעות דואר השתתפות בפעילות, מ .8.4
אלקטרוני, פקסימיליה, טלפון או דואר רגיל(, כמו כן למשתתף לא תהא כל תביעה ו/או 

, בכל עניין ודבר הקשור, ןשופרסל ו/או מי מטעמ רשתדרישה ו/או טענה נגד החברה, ו/או 
בשמירת המידע ו/או עשיית במישרין ו/או בעקיפין, במידע שהתקבל אצל החברה ו/או 

 שימוש בו.

החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להודיע בכל עת על ביטול הפעילות ו/או  .8.5
 הפסקתה.

מנעה מאדם מלהשתתף  המטעמ מי/או ו החברה של רשלנות כי, שיוכח מקרה בכל .8.6
ו/או מלזכות בפרס במסגרת הפעילות, יוגבל הפיצוי לו יהיה זכאי לגובה עלות  בפעילות

  .הפעילות אתרהגלישה באינטרנט על מנת להיכנס ל

רשת שופרסל, עובדי  עובדיההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי החברה, עובדי הספק,  .8.7
לוי", עובדי -יער-( בע"מ", עובדי משרד הפרסום "ברוקנר1968חברת "דיפלומט מפיצים )

 יהיו לא והם משפחותיהם בני לרבות, מטעמם מי וכל " BBDOהפירסום "גיתם  משרד
"בן  -זה סעיף לעניין. לעיל לאמור בניגוד וזכו שהשתתפו במקרה גם/ים לפרס זכאים

 /ות. אח, ילד, הורה, זוג בן –" משפחה

לחוק  244הסר ספק, הפעילות לפי תקנון זה אינה מהווה הגרלה כהגדרתה בסעיף  למען .8.8
 העונשין, וזאת בשל העובדה, כי הזכייה בו תלויה ביכולת ולא בגורל. 

החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט  הדין .8.9
  אביב.-נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל הייחודית

קים מן התקנון מצויים במשרדי החברה ובאתר הפעילות. עותק מן התקנון ניתן יהא עות .8.10
 לקבל בשעות העבודה הרגילות במשרדי החברה. 

 

 מאחלות למשתתפים בהצלחה!   שופסרלהחברה ורשת 
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 'א נספח
 המשתתפים המוצרים רשימת

  
 

Description Barcode 

 7622300356767 גרם 168מילקה עוגיות שוקלד ציפס 

 7622300270506 עוגיות ש"ש מצופות שוקולד -מילקה גריינס 

 7622300503079 גרם 200מילקה מוו 

 7622210406354 גרם 112מילקה אצבעות ביסקוויט 

 7622300441715 גרם 150עוגיות מילקה שוקו מיני 

 7622210984678 גרם 150מילקה וואפל במילוי קרם קקאו 

 3045140105502 גרם 100שוק' חלב  -מילקה 

 3045140280902 100שוק' חלב עם צימוקים ואגוזים -מילקה 

 4025700001023 גר' 100שוק' חלב עם אגוזים  -מילקה

 4025700001337 גר' 100מילקה שוקולד חלב במילוי קרם שמנת 

 7622201050757 גר' 100שוק' חלב עם קרמל -מילקה

 7622210078131 גרם 100שוקולד חלב עם דאיים  DAIMמילקה 

 7622300498429 גרם 100מילקה יוגורט תות 

 7622300617820 גרם 100מילקה אוראו 

 7622300495046 גרם 100מילקה אקסטרה קקאו 

 7622400005190 גרם 100חום לבן  COWמילקה 

 7622300200237 גרם כשלפ 250מילקה שוקולד חלב 

 7622210277503 גרם  300שוקולד מילקה אוראו 
 7622400904608 גרם300מילקה שוקולד חלב קריספי יוגורט 

 


