תקנון פעילות "פרסיל  063ימים של כביסה"
.1

הגדרות
"החברה"

הנקל -סוד בע"מ ,חטיבת טיפוח הבית והניקיון ,רחוב אריה רגב  , 4נתניה

"הרשת"

חברת שופרסל בע"מ ,ח"צ .25-775500-5

"סניפי הרשת
המשתתפים"

כל סניפי הרשת המפורטים מטה:
שופרסל  ,ONLINEשופרסל דיל ,שופרסל דיל אקסטרה ,שופרסל שלי,
אך למעט בסניפי שופרסל אקספרס" ,יש חסד" ו"יש בשכונה" אשר בהם
לא תתקיים הפעילות.
מובהר כי השתתפות בפעילות מותנית בקיומם של המוצרים המשתתפים
(כהגדרתם להלן) זמינים למכירה בסניפי הרשת המשתתפים והמשתתף
מוותר על כל טענה ו/או דרישה הקשורה ו/או נוגעת לאי קיום מלאי של
המוצרים המשתתפים ו/או אי יכולת הרשת לספק את המוצרים
המשתתפים בפועל מכל סיבה שהיא ,גם אם המוצרים הופיעו כזמינים
בפרסומים שונים או במקומות אחרים.

"מוצרים משתתפים"

מוצרי מותג פרסיל המשווקים על ידי חברת הנקל-סוד בע"מ חטיבת
הניקיון וטיפוח הבית ,כמפורט בנספח א' המצורף לתקנון זה.

"פעילות"

 067משתתפים שהנם חברי מועדון הלקוחות של שופרסל ,אשר קנו
מוצרים משתתפים בסכום המצטבר הגבוה ביותר בתקופת הפעילות ,יזכו
בפרס.

"מועדון הלקוחות"
"משתתף"

כל אדם פרטי העונה על כל אלה )1( :מלאו לו לפחות שמונה עשרה ()11
שנים ביום השתתפותו בפעילות; ( )5הינו תושב ישראל ו/או אזרח ישראל
ו/או בעל היתר שהייה כדין בישראל; ( )0אדם אשר הינו חבר מועדון
הלקוחות ע"פ הוראות תקנון המועדון ואינו לקוח עסקי של שופרסל; ()4
רכש את המוצרים המשתתפים בסניפי הרשת המשתתפים; ו )2( -עמד
בתנאים המפורטים בתקנון זה.
מובהר בזאת כי קטינים מתחת לגיל  81אינם רשאים להשתתף בפעילות
ולא יזכו בפרסים.

"תקופת הפעילות"

הפעילות תתקיים בין התאריכים 14.1.5711 :בשעה  71:77ועד ליום
 07.9.5711בשעה  .50:29החברה רשאית לשנות את תקופת הפעילות,
לקצרה או להאריכה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש.
שעון החברה הוא השעון הקובע לעניין תקופת הפעילות ולעניין יום
הפעילות.
החברה ו/או מי מטעמה רשאיות לשנות את תקופת הפעילות ,להאריכה,
לקצרה או לבטלה באופן מוחלט ,וללא הודעה מראש ,ולמשתתף ו/או למי
מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או
הרשת בגין כך.

"זוכה"

משתתף אשר )1( :עמד בכל תנאי מתנאי תקנון זה; ( )5נבחר כזוכה בפרס
לפי המנגנון המפורט בתקנון זה; מובהר כי לא ייבחר משתתף מסוים
כזוכה יותר מפעם אחת במסגרת מבצע זה.

"הפרס"

 6יחידות של פרסיל  5.2ליטר ברקוד 0597716279016

"התקנון"
.5

.0

הוראות תקנון זה לעיל ולהלן.

כללי
.5.1

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

.5.5

החברה רשאית לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי של
החברה וללא צורך במתן הודעה מוקדמת ,וכל שינוי יחייב מרגע פרסום התקנון העדכני
באתר הפעילות .נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא הנוסח המעודכן באתר הפעילות,
אף אם המשתתף או אדם אחר הסתמך על נוסח קודם.

.5.0

בתקנון הפעילות השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון
נקבה לשון יחיד כוללת גם לשון רבים ולהיפך.

.5.4

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

בחירת הזוכים וקבלת הפרסים
.0.1

במשך כל תקופת הפעילות המצטברת ייבחנו נתוני הקניות ברשת של חברי מועדון
הלקוחות ממגוון מוצרי פרסיל 067 .מהמשתתפים שקנו מוצרים משתתפים בסכום
המצטבר בכל סך קניותיהם בכלל תקופת הפעילות ,בסניפי הרשת המשתתפים ,בסכום
הגבוה ביותר ,ואשר עמדו בתנאי תקנון זה ייקראו להלן ביחד "הזוכים"

.0.5

יובהר ,כי במידה ויהיו מספר משתתפים עם סך קניות בסכום זהה ,מיקומם ייקבע לפי
המוקדם ביותר מביניהם לפי מועד הקניה.

.0.0

יובהר ,כי שיקול הדעת הסופי בבחירת הזוכים נתון לרשת בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי ,ולמשתתף לא תעמוד כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר עם בחירה כזו או
אחרת כנגד הרשת ו/או החברה .לצרכי קבלת החלטה על כל זכייה ,השופטים מטעם
הרשת לא יהיו חייבים לנמק את החלטתם.

.0.4

בתום תקופת הפעילות תיצור הרשת ו/או מי מטעמה קשר עם עם כל אחד מהזוכים
באמצעות אחד או יותר מפרטי ההתקשרות ,ותודיע לו על הזכייה (להלן" :הודעת
הזכייה").

.0.2

לכל אחד מהזוכים יישלח שובר זכיה מבורקד דרך דיוור מועדון הלקוחות ,על פי פרטי
התקשרות שלו השמורים במועדון הלקוחות.

.0.6

זוכה אשר לא נוצר עימו קשר כאמור בסעיף  0.4לעיל ,לאחר לפחות  0ניסיונות ובחלוף
לפחות  41שעות מהניסיון הראשון של הרשת ליצור עם הזוכה קשר כאמור ,ו/או זוכה
אשר לא עמד בהוראות תקנון זה ,או אם החליטה הרשת כי הזכייה נעשתה באמצעי
שאינו הוגן ,או במקרה של טעות של הרשת ,או אם הודיע זוכה שאינו מעוניין לממש את
הפרס ,תהא הרשת רשאית לקבוע כי זכייתו של זוכה כלשהו מתבטלת ,ולקבוע זוכה
מחליף ,והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרשת .הוראות תקנון זה יחולו על הזוכה
המחליף בהתאמה ,וחוזר חלילה.

.0.0

לאחר מתן הודעת הזכייה כמפורט בסעיף  0.4לעיל ,הזוכה יגיע לסניף לאסוף את הזכיה
תוך הצגת שובר הזכיה שקיבל לפי סעיף  .0.2מובהר בזאת כי לזוכים לא תהיה כל טענה
ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם זמינות המלאי בסניף הנתון .מובהר כי
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מרגע העברת הפרס ללקוח לעיל החברה ו/או רשת שופרסל לא תישא בכל אחריות לעניין
הפרס.
.0.1

.4

.2

.6

מובהר כי לא ייבחר משתתף מסוים יותר מפעם אחת כזוכה.

הפרסים
.4.1

החברה רשאית ,בכל עת ,לשנות ו/או להחליף את הפרס ולתת פרס חלופי ו/או להוסיף
עליו פרסים נוספים ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה .במידה ויחול שינוי בפרס
עליו הוכרז ,לא תהיה למשתתפים כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או
רשת שופרסל ו/או מי מטעמן בקשר עם האמור.

.4.5

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

.4.0

מובהר ומודגש בזאת ,כי הפרסים אינם ניתנים להחלפה או להמרה למוצר/ים אחר/ים,
לכסף ,לשווה -כסף או לכל טובת הנאה אחרת כלשהי.

פטור מאחריות
.2.1

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 ו/או מועדון הלקוחות ,וכל גוף אחר הקשור
בפעילות ,או מי מטעם מי מאלה מנהליהן ,עובדיהן ,ומי מטעמן ,בכל הקשור והמתייחס,
במישרין או בעקיפין ,לפעילות ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בכל הקשור
לאופן בחירת הזוכה וקבלת הפרס ,בקשר עם טיבו ,איכותו ,תכונותיו ,תקלות או מימוש
הפרס או שימוש בו ,לביטול זכייה והחלפת זוכה ולשינוי תנאי הפעילות והתקנון.
המשתתף מצהיר בזאת ,כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או
לשינוי.

.2.5

החברה ו/או מי מטעמה אינן מתחייבות שהפעילות לא תופרע או תתקיים כסדרה ללא
מגבלות או הפסקות ,תנוהל ללא טעויות ,תהא 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 לא תעמוד כל טענה ו/או
תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או רשת שופרסל ו/או מי מטעמן בקשר עם האמור.

.2.0

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

הצהרות והתחייבויות המשתתף
מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או כל דין ,המשתתף מצהיר ומתחייב
כלפי החברה ,כי:
.6.1

הינו חבר מועדון הלקוחות פעיל של רשת שופרסל

.6.5

מלאו לו  11שנים

.6.0

בעצם השתתפותו בפעילות הוא מאפשר לרשת ו/או למועדון הלקוחות ו/או לחברה
לעשות שימוש בפרטי ההתקשרות שלו( ,כולל העברתם לחברה) או מי מטעמה ,ולא
תעמוד למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין כך.
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.0

.6.4

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

.6.2

הוא מאשר ומסכים כי החברה ו/או לכל גוף אחר הקשור לפעילות ,יהיו רשאים לפרסם
את המידע בגין הזכיה  ,בכל צורה ובכל מדיה שהיא ,לפי בחירתם ולפי שיקול דעתם
הבלעדי ,לרבות באתר הפעילות .מובהר כי החברה תהא רשאית שלא לפרסם כלל.

.6.6

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

שונות
.0.1

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

.0.5

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

.0.0

החברה תהיה רשאית לפרסם לפני תחילת תקופת הפעילות ובמהלכה ,באתר הפעילות
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.

.0.4

השתתפות בפעילות ,מהווה הסכמה לקבלת דברי פרסומת (לרבות באמצעות דואר
אלקטרוני ,פקסימיליה ,טלפון או דואר רגיל) ,כמו כן למשתתף לא תהא כל תביעה ו/או
דרישה ו/או טענה נגד החברה ,ו/או רשת שופרסל ו/או מי מטעמן ,בכל עניין ודבר
הקשור ,במישרין ו/או בעקיפין ,במידע שהתקבל אצל החברה ו/או בשמירת המידע ו/או
עשיית שימוש בו.

.0.2

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

.0.6

ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי החברה ועובדי רשת שופרסל ,לרבות בני
משפחותיהם והם לא יהיו זכאים לפרס/ים גם במקרה שהשתתפו וזכו בניגוד לאמור
לעיל .לעניין סעיף זה" -בן משפחה" – בן זוג ,הורה ,ילד ,אח/ות.

.0.0

למען הסר ספק ,הפעילות לפי תקנון זה אינה מהווה הגרלה כהגדרתה בסעיף  544לחוק
העונשין ,וזאת בשל העובדה ,כי הזכייה בו תלויה ביכולת ולא בגורל.

.0.1

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

.0.9

עותקים מן התקנון מצויים במשרדי החברה ובאתר הפעילות .עותק מן התקנון ניתן
יהא לקבל בשעות העבודה הרגילות במשרדי החברה.

החברה ורשת שופרסל מאחלות למשתתפים בהצלחה!
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נספח א'
רשימת המוצרים המשתתפים

ברקוד
0597716279090
0597716279116
0597716279016
0597716279179
0597716279150
0597716279107
0597716279540

שם מוצר
פרסיל ג'ל לכביסה לבנה וצבעונית  4ליטר
פרסיל ג'ל לכביסה צבעונית  4ליטר
פרסיל ג'ל לכביסה לבנה וצבעונית  5.2ליטר
פרסיל ג'ל לכביסה צבעונית  5.2ליטר
פרסיל ג'ל כחול לכביסה לבנה וצבעונית  5.2ליטר
פרסיל ג'ל בייבי סנסטיב  5.2ליטר
פרסיל קפסולות ג'ל לכביסה  54יח'
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