תקנון פעילות "חלום לוריאל"
.1

הגדרות
לוריאל ישראל קוסמטיקס בע"מ (להלן" :לוריאל") עורכת פעילות נושאת פרסים ("הפעילות")
שתנאי ההשתתפות בה מפורטים בתקנון זה.

.2

פרשנות
 .1.2בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים
כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר הפעילות ,תגברנה הוראות תקנון זה.
 .1.1בתקנון זה השימוש הינו בלשון נקבה לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון זכר ו/או
רבים.
 .1.2החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.
 .1.2מונחים ,מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו ,יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף
המחשבים ,האינטרנט והסלולר.

 .3הגדרות

שם עורכת המבצע :חברת לוריאל ישראל קוסמטיקס בע"מ (להלן" :לוריאל" או "החברה").
שם המבצע" :חלום לוריאל"
תקופת המבצע  -החל מיום  06.06.201.ועד ליום .03.0..201.
מועד תום המבצע  :ביום  .2..0.1.20בחצות.
המוצרים המשתתפים במבצע – כל מוצרי המותגים :לוריאל פריז ,מייבלין ,גרנייה.
מקום עריכת בחירת הזוכים במבצע והכרזה על הזוכים במבצע:
משרדי לוריאל ישראל קוסמטיקס בע"מ ,רח' הצורן  ,2נתניה.
הפרס –  5חופשות זוגיות בפריז
סניפי שופרסל המשתתפים במבצע – כמפורט בנספח א' לתקנון זה ואתר שופרסל .Online
הוכחת קניה  -חשבונית מס מקורית ובה חיוב עבור קניית המוצרים המשתתפים במבצע ,במהלך תקופת
המבצע
זכאות להשתתף במבצע -בכפוף לתנאי תקנון זה ,זכאית להשתתף במבצע כל משתתפת שרכשה
בתקופת המבצע ,מוצר מהמוצרים המשתתפים במבצע ,בסניפי שופרסל המשתתפים במבצע והיא
מחזיקה בידה הוכחת קניה.
שופרסל – שופרסל בע"מ
.4

תקופת הפעילות
 .2.2הפעילות תחל בתאריך  .6..6.1.20ותסתיים ביום ( .2..0.1.20להלן " -תקופת הפעילות").
 .2.1לוריאל ושופרסל לא תהיינה אחראיות לפעילות לאחר סיומה ,לרבות במקרים בהם תיוותר
הפניה לפעילות נשוא פעילות זה באמצעי המדיה השונים לאחר תקופת הפעילות .כמו כן,

לוריאל שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות ו/או
לבטלה מכל סיבה שתראה לה סבירה לעניין זה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ולא תשמע ו/או
תתקבל כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד לוריאל ו/או שופרסל ו/או מי מטעמה בקשר
לעניין זה.
2.2

.5

6

ההשתתפות במבצע מותרת אך ורק לחברי מועדון "שופרסל" לא כולל לקוחות עסקיים .על
מנת להשתתף ,באחריות המשתתף להצטרף למועדון הלקוחות של "שופרסל" והחברות
במועדון נעשית על בסיס התקשרות ישירה בין המשתתף לבין שופרסל ,אשר החברה אינה
צד לה ואינה אחראית לה.

כללי הפעילות ותנאי ההשתתפות בו
1.5

על המשתתפת במבצע לרכוש מוצרים של המותגים :לוריאל פריז ,מייבלין ,גרנייה
המשתתפים במבצע ב  ,₪ 49.90להיכנס בימים א'-ו' (בימי שישי ההשתתפות תתאפשר
עד השעה  26:..בלבד) בתקופת המבצע לאתר המבצע בכתובתParis-vacation.co.il :
(להלן" :אתר המבצע"); לאשר את תנאי תקנון זה; לענות על שתי שאלות רבות ברירה
("אמריקאיות") (להלן" :השאלות הסגורות"); ו -לענות על שאלה אחת פתוחה (להלן:
"השאלה הפתוחה"); הכל בהתאם להוראות המופיעות באתר המבצע ובכפוף לתקנון זה.

5.1

המשתתפות אשר תיבחרנה ברוב קולות ע"י חבר שופטים מקצועיים מטעם לוריאל,
תוכרזנה כזוכות עם סיום הפעילות

5.2

בחירת הזוכות בפעילות תיערך ע"י צוות מעובדי לוריאל (להלן" :הצוות") ,עפ"י קביעת
לוריאל .הרכב הצוות ,כישוריהם ,מיומנותם ,מספרם וכל עניין או נושא אחר בנוגע
לצוות ,יקבעו ע"י לוריאל ,ויהיו עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

5.2

בכל מקרה לצורך פעילות זה לא תקום לאף משתתפת בפעילות הזכות לערער ו/או להשיג
על הצוות ו/או הרכב הצוות ו/או כל עניין אחר בנוגע לצוות.

5.5

מובהר בזאת ,כי היה ומשתתפת התנהגה או נחשדה בהתנהגות לא חוקית ו/או
התנהלותה מפרה הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין ,אזי לוריאל תהיה רשאית ,על פי
שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לפסול משתתפת זו מן הפעילות ו/או לא להחשיב
השתתפותה הספציפית או בכלל ו/או לפסול זכייתה בפרס ,ככל שזכתה ,וזאת ללא צורך
במתן נימוק ו/או הצדקה לאותה משתתפת (או זוכה ,לפי העניין) ,ולא תהיה לאף
משתתפת (או לזוכה ,לפי העניין) כל טענה ו/או דרישה כלפי לוריאל ו/או שופרסל ו/או מי
מטעמה.

5.6

אין הגבלה על מספר הפעמים שמשתתפת רשאית להשתתף במבצע ,ובלבד שיהא זה בכל
פעם בגין מס' חשבונית אחר .קרי ,זכאות משתתפת להשתתפות במבצע הינה על פי מס'
חשבונית ולא על פי סכום החשבונית.
הקלדת אותו מס' חשבונית השתתפות יותר מפעם אחת אינה מעלה את סיכויי הזכייה
ועלולה ליצור בלבול ,טעות וסיכון שיכול ויביא לפסילת המשתתפת.

5.0

לוריאל אינה מתחייבת לתיאום מועד מסירת הפרס לתאריך או שעה מסוימת.

5.8

במידה והזוכה הינו קטין ימומש הפרס ע"י הוריו או אפוטרופוסיו החוקיים בכפוף
להוראות תקנון זה.

הפרסים וכללי הזכייה בהם

 5 6.2המשתתפות אשר ישלחו את התשובה היצירתית ביותר על פי קביעתה הסופית של החברה,
תזכינה ב חופשה זוגית בפריז ,הכוללת :טיסה זוגית הלוך ושוב לפריז בחברת תעופה סדירה,
במחלקת תיירים ,כולל מיסי נמל ודלק ,והיטל ביטחון .יציאה בסוף שבוע.
 שלושה לילות בסוף שבוע במלון מדרגת תיירות טובה על בסיס  BBבחדר זוגי.
 לזמינות המקומות בטיסה על מחלקה  Uובמלון.
 יש לבצע את ההזמנה למימוש הזכיה לפחות חודש ימים לפני תאריך היציאה המבוקש
ולא יאוחר מיום .2.22.1.20
 לא כולל הזמנות בחודשי הקיץ יולי אוגוסט בחגי ישראל וחגים מקומיים.
 לביצוע ההזמנה נא לפנות לאושרת מאיר "אופיר טורס" סניף רמת גן ברחוב קרניצי , 5
בטלפון  .2-5169201או ..2-5169282
 6.1לוריאל ושופרסל לא תישאנה באחריות לחוסר שביעות רצון של הזוכה מהפרס ,ולא ניתן יהיה
להחליף או לשנות את הפרס.

.

6.2

ההודעה לזוכה תעשה באמצעות הטלפון בהתאם לפרטיה האישיים כפי שהוקלדו על ידה.

6.2

עמדה הזוכה באחד או יותר מהתנאים הקבועים בתקנון זה ו/או לא ניתן היה ליצור עימה
קשר בתוך  01שעות ממועד שליחת הודעת הזכייה בהתאם לפרטים שמסרה ללוריאל
במסגרת הפעילות מכל סיבה שהיא ,ו/או נבצר מאותה משתתפת לקבל את הפרס ,מכל סיבה
שהיא ,אזי תהיה לוריאל רשאית לבטל את זכאותה של הזוכה המקורית לפרס.

6.5

הפרס הינו אישי לזוכה בלבד ,ואינו ניתן להסבה ,לשעבוד ,לשינוי ,למכירה ,להחלפה או
להמרה ,לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.

6.6

למען הסר ספק מובהר בזה ,כי הזכייה בפרס כוללת אך ורק את הקבוע בתקנון זה .כל
הוצאה נוספת בקשר עם השתתפותה של הזוכה או בקשר למימוש הפרס ,לרבות כלכלה,
הוצאות נסיעה  ,הוצאות מיוחדות בגין מגבלות של הזוכה וכיו"ב ,יחולו על הזוכה עצמה
בלבד.

6.0

לוריאל שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ,לגרוע ולשנות את הפרס ו/או להציע פרסים
חלופיים ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.

6.8

לוריאל תהיה זכאית לפרסם ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,את שמה ותמונתה ,של הזוכה בכל
אתרי לוריאל השונים ו/או באמצעי תקשורת כפי שתמצא לנכון ,ועצם ההשתתפות בפעילות
מהווה הסכמתן של המשתתפות ו/או הזוכה לפרסום כאמור .לוריאל שומרת לעצמה את
הזכות להתנות את קבלת הפרס בהסכמה של הזוכה לפרסום פרטיה כזוכה כאמור.

 6.9לוריאל ושופרסל לא תישאנה באחריות לכל נזק שיגרם לזוכות (בין אם ישירים ובין אם
עקיפים) בקשר לפרס ,ולא תישמע ו/או תתקבל כנגד לוריאל או שופרסל כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
 01.6כל מס ,ניכוי או דרישה לתשלום מס ,מכל מין וסוג שהוא ,בקשר עם הזכיה ו/או עם איזה
מהפרסים המפורטים בתקנון זה ,תהיה באחריות הזוכה ועל חשבונו בלבד .לוריאל תהיה
רשאית לנכות מס במקור או להעביר לשלטונות המס ,אם תידרש לכך עפ"י הדין ,את פרטי
הזוכים ו/או ניכוי מס במקור .לוריאל ושופרסל לא תישאנה בתשלום מס כלשהו בקשר
לזכייה.
כללי
0.1

תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והינו חוזה לכל דבר ועניין .התקנון ממצה
את זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות בפעילות ,מהוה הסכמה מלאה של המשתתפת
לכל האמור בו.

0.2

יובהר ,כי לוריאל תהא רשאית לא לאפשר למשתתפת ליטול חלק בפעילות או לזכות בפרס
(אם זכאית לכך) ,באם הפרטים האישיים שמסרה הינם חסרים ,בלתי מדויקים ,או בלתי
מעודכנים ו/או אם השתתפותה הינה בניגוד לאמור בתקנון זה ו/או הוראות כל דין ולא
תשמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד לוריאל או שופרסל בקשר לכך.

0.2

לוריאל או שופרסל ומי מטעמה לא תהיינה אחראיות באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור
ו/או שיבוש בפעילות  ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,בקווי בזק ו/או במערכות
האינטרנט ,אשר יגרמו מכל סיבה שהיא ,בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,מחמת
כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטת לוריאל ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה
ולא יזכו אף משתתפת בכל סעד ו/או זכות .במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור ,תהיה
לוריאל רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה ,לבטל את הפעילות ,לשנות את תנאיה,
לשנות את כמות הפרסים ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון .כל פעולה כאמור
תיחשב כתוספת לתקנון הפעילות ותחייב כל אדם ו/או משתתפת בפעילות .למען הסר ספק
ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יובהר כי לאף אדם ,לרבות למשתתפת כלשהו בפעילות,
לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט לוריאל עקב תקלה ו/או שיבוש
כאמור לעיל וכי לוריאל ושופרסל אינן ולא תהיינה אחראיות לכל נזק ישיר ו/או עקיף,
לרבות כל הו צאה ,אבדן ,הפסד וכיו"ב ,שיגרמו לאדם כלשהו ,בין אם במישרין ובין אם
בעקיפין ,לרבות למשתתפת בפעילות ,עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש בפעילות ו/או
עקב הפעולות שתנקוט לוריאל כאמור.

0.5

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר ,כי במידה ומסיבה כלשהי (לרבות כשלים טכניים
ואחרים אשר אינם בשליטת המשתתפת) לא יקלטו מועדי ותוצאות השתתפותם של
משתתפים בפעילות ו/או בשל תקלה תוכרז משתתפת שעל פי תנאי תקנון זה לא היתה
אמורה להיות מוכרזת כזוכה בפעילות או תימסר לה בשגגה הודעה זכייה ("הזוכה
השגויה") ,כי אז לוריאל תהא רשאית לבטל את זכייתה של הזוכה השגויה ואין ולא תהא
ללוריאל או לשופרסל כל אחריות ו/או חובה כלפי הזוכה ו/או הזוכה השגויה ו/או כל
משתתפת בפעילות ו/או כל אדם אחר ולא תעמוד למי מהם כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה כלפי לוריאל או שופרסל בקשר לכך.

0.6

המשתתפת בפעילות מודעת לכך ,כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות,
מערכות התקשורת ,המחשוב והרישום הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות או
תקלה ,לרבו ת תקלות הנובעות מטעויות אנוש .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,תתכנה
תקלות טכניות שימנעו ,בין השאר ,קליטת הפרטים במערכות.

0.0

מבלי לגרוע מכלליות האמור ,ידוע למשתתפת כי השתתפות בפעילות הינה לצורכי שעשוע ,כי
עלולות ליפול טעויות בפעילות והיא מצהירה כלפי לוריאל באופן בלתי חוזר כי אין לה ולכל
הבאים בשמה או מטעמה ,כל טענה ,תביעה או דרישה כלפי לוריאל או שופרסל בכל הקשור
במישרין או בעקיפין בפעילות ,ניהולה ,תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה .ההשתתפות בפעילות
הינה באחריותה הבלעדית של המשתתפת ו/או הזוכה ולוריאל ושופרסל וכל הפועלים
מטעמן לא יהיו אחראים כלפי המשתתפת ו/או הזוכה לכל נזק ו/או אובדן ו/או הוצאה אשר
ייגרם למשתתפת ו/או הזוכה ו/או למי מטעמם ,בקשר ישיר או עקיף עם הפעילות ו/או
בקשר ישיר או עקיף עם הפרסים.

0.8

לוריאל תהיה רשאית להפסיק בכל עת ,ולאלתר ,מכל סיבה שהיא ,לפי שיקול דעתה
המוחלט והבלעדי ,את הפעילות ו/או לשנות את כל תנאיה או חלק מהם ו/או את הפרסים
ו/או את מרכיביהם ,בכל עת וללא הודעה מוקדמת והמשתתפות מוותרות על כל טענה בנוגע
לסיום או שינוי תנאי הפעילות.

0.9

לוריאל שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי תקנון זה מעת לעת וללא מתן הודעה מראש.
השינוי כאמור יכנס לתוקף באופן מיידי מרגע פרסומו .באחריות המשתתפות להתעדכן

בשינויים שחלו ,אם חלו ,בתקנון זה .השתתפות בפעילות ,מהווה הסכמת כל משתתפת
להוראות תקנון זה ולתנאיו המעודכנים והמתוקנים ,כפי שיהיו בכל עת.
 0.2.כל הזכויות ,מכל מין וסוג שהוא ,לרבות זכויות הקניין הרוחני בכל הקשור לפעילות ,שייכות
ללוריאל או לשופרסל או לצדדים שלישיים אחרים ולמעט הקבוע בתקנון זה ,אין להעתיק,
לשכפל ,לצלם ,להפיץ ,לפרסם או לשמור ברשות המשתתפת כל חלק מן הנ"ל .מובהר בזאת,
כי למעט הקבוע בתקנון זה ובכפוף להוראות כל דין חל ,אין לעשות כל שימוש בכל תמונה,
סרטון ,עיצוב ,ט קסט ,מידע ,קובץ ,תוכן ,שם מסחרי ,סימן מסחר ,לוגו ,צליל ,קוד מקור,
קוד יעד ,תוכנה ,תוכן או בכל זכות אחרת של לוריאל או שופרסל או צדדים שלישיים אחרים
מבלי לקבל הסכמתם של אלו (לפי העניין) מראש ובכתב.
 0.22עובדי חברת לוריאל ישראל קוסמטיקס וחב' שופרסל אינם רשאים להשתתף בפעילות.
האיסור חל גם על בני משפחותיהם של הנ"ל .לעניין סעיף זה" ,בני משפחה"  -אבא ,אמא,
אח ,אחות ,בן-זוג ,בן ,בת.
 0.21אין בתקנון זה בכדי לגרוע מאילו מזכויותיה של לוריאל על פי תנאי שימוש ו/או תקנונים
אחרים המפורסמים על ידה.
 0.22כל סעיף מסעיפי תקנון זה עומד בפני עצמו ,וגם אם ייקבע כי סעיף מסוים הינו בלתי חוקי,
בטל או לא אכיף ,לא ישפיע הדבר על שאר סעיפי התקנון.
 0.22עותק מתקנון הפעילות ימצא במשרדי החברה.
 0.25עותק מתקנון זה יועמד לעיון לכל דורש ללא תמורה.

לוריאל מאחלת למשתתפים הצלחה.
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