
 

 

 "האלופות בליגת ילט'ג" מבצע תקנון

 

 

     :כללי .1

 חברת תערוך, להלן כהגדרתה המבצע בתקופת(, כולל) 27.5.2019 – 30.4.2019 התאריכים בין

: להלן) "האלופות בליגת ילט'ג" שייקרא מכירות וקידום שיווק מבצע גמבל אנד פרוקטר

  (. "המבצע"

 

, אקסטרה דיל שופרסל, דיל שופרסל - בלבד שלהלן שופרסל רשת בסניפי יתקיים המבצע

 .Online שופרסל, שלי שופרסל, אקספרס שופרסל

        הגדרות .2

 : להלן לצידם המפורטת ההגדרה זה במסמך תהא הבאים למונחים

   -"  המבצע הוראות" .2.1

 .זה בתקנון המופיעות ההוראות

   -" המבצע עורך".2.2

 .א"ת, החייל רמת, 6 הנחושת מרחוב, מ"בע או.די.אמ גמבל אנד פרוקטר חברת

   -" המבצע עורך עוזר".2.3

 .א"ת, 7 סלומון רחוב", מ"בע מכירות לקידום סוכנות פרומרקט סער" חברת

 - "שופרסל מועדון חבר" .2.4

 השתתפותו במועד, שופרסל של הלקוחות מועדון כחבר בשופרסל הרשום אדם

 .עסקיים לקוחות כולל לא, במבצע

   -" הידע שאלות".2.5

 למוצרים או/ו המבצע לעורך הנוגעות'(, אמריקאיות)' בררתיות רב ידע שאלות

 עוזר או/ו המבצע עורך דעת שיקול לפי, אחר נושא בכל או/ו במבצע המשתתפים

  . נגישים מידע ומאגרי כללי ידע מתוך אפשרי עליהן מענה אשר, המבצע עורך
 המבצע עורך עוזר יבמשרד המצויות התשובות לפי יקבע השאלה על נכון מענה

 .  בלבד

    -" במבצע משתתף".2.6

 בעל שהינו ואדם ישראל תושב, ישראל אזרח כל של להשתתפות פתוח המבצע

 ,שופרסל מועדון חבר ושהוא, שנה 18 מעל שגילו, בישראל חוקית שהייה היתר

 רשת, המבצע עורך עוזר, המבצע עורך כי מובהר. להלן לאמור בכפוף הכל

 להשתתף יוכלו לא משפחותיהם ובני שותפיהם, מנהליהם, יהםעובד וכן שופרסל

 .במבצע



 

 

 שופרסל רשת מסניפי באחד רכש המבצע בתקופת אשר, אדם הוא במבצע משתתף

 תתףהמש GILLETTE/GILLETTE VENUS ממוצרי מוצר במבצע המשתתפים

 חשבונית רכישתו עבור קיבל, 'ב בנספח כמפורט ₪, 59 של סכום מעל, במבצע

 הפרטים את נתן, לטלמסר התקשר, הטלמסר מספר מופיע ובה קופה ושרשור קניה

 הידע שאלות 3 על ענה, המבצע טלמסרב שנדרש כפי ברור באופן המבוקשים

 .זה בתקנון המפורטים ההשתתפות תנאי כל אחר ומילא, בטלמסר נשאלש

 כי יובהר אך, פרטיו את למסור המשתתף מצד אחרת או חוקית חובה אין כי מובהר

 .בפעילות להשתתף יהיה ניתן לא הפרטים מסירת ללא

   .בלבד אחת להשתתפות זכות מקנה רכישה כל

 

 ממוצרי ₪ 59 מעל רכישה בכל במבצע להשתתף יכול משתתף

GILLETTE/GILLETTE VENUS יכול משתתף אולם, במבצע המשתתפים 

 .המבצע תקופת במהלך בלבד אחת פעם לזכות

  -"חשבונית" .2.7

 רכישה בגין שופרסל ברשת ת/הקופאי י"ע המבצע בתקופת למשתתף תונפק אשר, קניה חשבונית

 יש. במבצע המשתתפיםGILLETTE/ GILLETTE VENUS ממוצרי מוצרי של₪  59 מעל
 המשתתף זכאות בדיקת לצורך ולהציגה הזוכים על להכרזה עד הקניה חשבונית  את לשמור

 לזכייה מועמד. בפרס לזכייה תנאי היא והצגתה, לזכייה כמועמד שיוכרז ככל, בפרס לזכייה

 לא והוא לזכייה זכאותו תיבדק לא, לזכייה זכאותו בדיקת במועד בידו תהיה לא הקניה שחשבונית

 .הפרס את לקבל יוכל

   -" במבצע המשתתפים המוצרים" .2.8

 לתקנון 'ב כנספח המצורפת בטבלה המפורטים GILLETTE/GILLETTE VENUS מוצרי

 .זה

  -" המבצע טלמסר" .2.9

03-3738888 

, ה-'א בימים המבצע תקופת במהלך להרשמה פתוח יהיה המבצע טלמסר  שעות 24'

 .סגור יהיה הטלמסר שבת-שישי בימים. בלבד ביממה

  –" הפרס" .2.10

, ביותר המהיר בזמן הידע שאלות 3 על נכונה ענו אשר, זוכים 40 יבחרו, המבצע תקופת במהלך

 יחבר םשה בהינתן, לזכות יוכלו ואלה זה תקנון תנאי בכל עמדו ואשר, המבצע תקופת במהלך

 – הבאים המוצרים את ותכיל שופרסל ידי על שתסופק מזון חבילתב, שופרסל מועדון

 גולדסטאר שישיית .2.10.1

 פיצוחים אירוח מארז .2.10.2

 פרימיום הודו נקניקיות .2.10.3

 מזרחי קבב .2.10.4



 

 

 .ג"ק 1 ארוז טרי אנטריקוט .2.10.5

 :שונים תאריכים 4-ב זוכים 10 של בפעימות יבחרו הזוכים

 7/5/2019 

 14/5/2019 

 20/5/2019 

 28/5/2019 

 לשיקול בהתאם, המוצרים זמינות לפי, הפרס חבילת ברכיבי שינויים יתכנו

 .שופרסל דעת

  וקירור טריותם על שמירה הדורשים מוצרים כוללת הפרס חבילת כי יובהר

 לטיבם אחראים יהיו שופרסל או/ו המבצע עורך עוזר או/ו המבצע עורך ואין

 כפי, האספקה ממקום הוצאתם מרגע הפרס חבילת במסגרת המוצרים של

 .שופרסל ידי על שייקבע

 כל תהיה לא ולזוכה בלבד שופרסל ידי על תיעשה הפרס אספקת כי יובהר כן

 פרסה אספקת לאופן הנוגע בכל פרומרקט כלפי דרישה או/ו תביעה או/ו טענה

 .זה בהקשר אחרת טענה כל או/ו הפרס אספקת מועד או/ו

 שזוכה ככל כי מובהר, זאת עם. זוכה כל עם הפרס אספקת את תתאם שופרסל

 כל לזוכה תהיה לא, שופרסל של האספקה בזמני הפרס את לקבל זמין יהא לא

 למועד באשר פרומרקט או/ו שופרסל כלפי דרישה או/ו תביעה או/ו טענה

 .האלופות ליגת גמר לאחר הגיע זה אם אף, סהפר אספקת

 

 ידי על שייקבע במועד או/ו כאמור במועד, שהיא סיבה מכל, הפרס את לממש יוכל שלא זוכה

 לפיצוי זכאי יהיה ולא, אחר במועד הפרס את לממש יוכל לא, מטעמו מי או/ו המבצע עורך

 .כלשהו

   -"לזכייה מועמד" .2.11

 שאלות 3 על המבצע בטלמסר נכונה ענה אשר, שופרסל מועדון חבר שהינו במבצע משתתף

 . זה תקנון תנאי בכל עמד ואשר, המבצע תקופת במהלך, ביותר המהיר בזמן לו שהושמעו

 .המבצע תקופת במהלך, בלבד אחת פעם לזכות יכול לזכייה מועמד

   -"זוכה" .2.12

 עורך ידי על הוכרזו שופרסל מועדון חבר היותו ובדתע אומתה, פרטיו אומתו אשר לזכייה מועמד

  .לדין ובכפוף, זה תקנון בתנאי עמד ואשר, במבצע כזוכה המבצע עורך עוזר או/ו המבצע

 השתתף אם גם וזאת, נוספת פעם לזכות יוכל לא במבצע אחת פעם שזכה משתתף

 .שונות רכישות באמצעות פעמים מספר במבצע



 

 

   –" מילואים זוכי" .2.13

 ,לזכייה מועמדה בחירת לאחר ייבחרו אשר, זה תקנון הוראות בכל עמדו אשר במבצע משתתפים

 בכל. זה בתקנון כמפורט הכל, ייפסלו או/ו יאותרו לא שהזוכים למקרה, כחליפים ישמשו ואשר

 הזוכה לאחר מיד נבחר אשר המשתתף במקומו יבוא, בפרס זוכה יאותר לא או/ו ייפסל בו מקרה

 .אותר לא או/ו שנפסל

 המבצע תקופת .3

 (. כולל) 27.5.2019 – 30.4.2019 התאריכים בין ייערך המבצע .3.1

 דעתו שיקול י"עפ, המבצע תקופת את לבטל או לשנות או להאריך רשאי המבצע עורך .3.2

         .הבלעדי

  במבצע להשתתפות התנאים .4

, לעיל 2.7 בסעיף כהגדרתו, במבצע משתתף שהנו אדם כל להשתתף זכאי במבצע

 אשר, אדם הוא במבצע משתתף המבצע תקופתב ואשר, זה תקנון בתנאי עומד אשר
 ממוצרי מוצר במבצע המשתתפים שופרסל רשת מסניפי באחד רכש המבצע בתקופת

GILLETTE/GILLETTE VENUS 59 של סכום מעל, במבצע תתףהמש ,₪ 

, ב בנספח כמפורט , הטלמסר מספר מופיע ובה קניה חשבונית רכישתו עבור קיבל'

 טלמסרב שנדרש כפי ברור באופן המבוקשים הפרטים את נתן, לטלמסר התקשר

 ההשתתפות תנאי כל אחר ומילא, בטלמסר נשאלש הידע שאלות 3 על ענה, המבצע

 .זה בתקנון המפורטים

 כי יובהר אך, פרטיו את למסור המשתתף מצד אחרת או חוקית חובה אין כי מובהר

  .בפעילות להשתתף יהיה ניתן לא הפרטים תמסיר ללא

 לעוזר או/ו המבצע לעורך. המשתתף על ורק אך חלה כראוי המשתתף פרטי הזנת על האחריות .4.1

 דיוק אי או/ו נכונות אי או/ו נכונות בדבר אחריות כל תהיה ולא אין לשופרסל או/ו המבצע עורך

 .כאמור במערכת שנקלטו בפרטים שיבוש או/ו

 פעם שהשתתף ממשתתף לגרוע כדי באמור אין. בלבד אחת פעם חשבונית עם להשתתף ניתן .4.2

 חדשה חשבונית בגינם ולקבל, במבצע המשתתפים מהמוצרים נוספים מוצרים לרכוש, אחת

 שזכה משתתף כי, יובהר. זה תקנון להוראות בכפוף, במבצע נוספת פעם להשתתף ובאמצעותם

 פעמים מספר במבצע השתתף אם גם וזאת, נוספת פעם לזכות יוכל לא במבצע אחת פעם

 .שונות חשבוניות מספר באמצעות

 או גמבל אנד פרוקטר חברת, המבצע עורך עוזר, המבצע עורך על אסורה במבצע ההשתתפות .4.3

, עובדיהם, עוזריהם כל וכן שופרסל רשת, מ"בע מכירות לקידום סוכנות פרומרקט סער חברת

 .פחותיהםמש ובני שותפיהם, מנהליהם

  הפרסים קבלת ואופן הזוכים .5

 .ביותר המהיר בזמן הידע שאלות כל על נכונה ענו אשר, זוכים 40 יבחרו, המבצע תקופת במהלך .5.1

 :שונים תאריכים 4-ב זוכים 10 של בפעימות יבחרו הזוכים



 

 

 7/5/2019 

 14/5/2019 

 20/5/2019 

 28/5/2019 

 מספר במבצע השתתף אם גם נוספת פעם לזכות יוכל לא במבצע אחת פעם שזכה משתתף .5.2

 .חשבוניות כמה באמצעות פעמים

 בטווח, להלן כאמור לזכייה המועמדים עם קשר ליצור ינסה המבצע עורך, המבצע תקופת בתום

 להם לבשר מנת על, למבצע ההרשמה שסיפקו הטלפון מספר פי על, המבצע מסיום שעות 24 של

 מטעם קשר ליצירת ניסיונות 3 בתוך לזכייה המועמד יענה לא או/ו יאותר לא אם. זכייתם על

 זכייתו, מתאימים טפסים ישלח לא לזכייה המועמד אם או, המבצע עורך עוזר או/ו המבצע עורך

 .  לזכייה הבא המועמד לאיתור יעבור המבצע ועורך תישלל

, 21:30 ועד 09:00 השעות בין חול בימי יעשו לזכייה המועמדים עם קשר ליצור תהניסיונו

  עם קשר ליצור ינסה המבצע עורך נציג. סבירים זמן במרווחי הערב בשעות אחת פעם ובנוסף

 היום שעות פני על סביר  באופן יתפרסו הניסיונות. פעמים שלוש עד בפרס לזכייה המועמדים

  .  לעיל האמורות

 ישאיר לא המבצע עורך נציג. לזכייה המועמד עם בפועל שיחה קיום – משמעה" קשר רתיצי" .5.3
 לזכייה למועמד אלא שאלה כל יציג ולא לזכייה כמועמד מעמדו בדבר הודעה לזכייה למועמד

 .עצמו

 המועמד עם ורק אך, טלפונית תהיה לזכייה מועמדותו על הבשורה, לזכייה המועמד יאותר אם

 לזכייה למועמד ישאיר לא המבצע עורך. הפרסים מסירת גם וכך, אישי אופןב, עצמו לזכייה

 .עצמו לזכייה למועמד אלא שאלה כל יציג ולא לזכייה כמועמד מעמדו בדבר הודעה

 המועמד או/ו לזכייה המועמד בחירת ממועד 2448 תוך לזכייה מועמד עם קשר ייווצר שלא ככל

 תהיה ולא לזכייה המועמד יפסל, זה בתקנון כאמור עבמבצ ההשתתפות בתנאי עומד אינו לזכייה

 כאמור לזכייה מועמד נפסל. המבצע עורך עוזר או/ו המבצע עורך כלפי כלשהי טענה או זכות לו

 .המילואים זוכי מבין לזכייה חלופי מועמד ייבחר זה בסעיף

 יצירת ממועד 24 בתוך המבצע עורך עוזר למשרדי לשלוח קשר נוצר עמו לזכייה המועמד על .5.4

 :הבאים המסמכים את, לו יימסרו שפרטיהם מייל או פקס באמצעות, הקשר

, שופרסל ברשת המשתתף רכש, המבצע תקופת במהלך כי המעידה הקניה חשבונית .5.4.1

 GILLETTE/GILLETTE VENUS ממוצרי₪  59 מעל סכום אחת בקניה

 .השאלות על ולמענה לטלמסר הרשמתול שקדם במועד, במבצע המשתתפים

  

 חשבונית אם. הוקריא התקינ כשהיא הקניה חשבונית את להציג לזכייה המועמד על
 המשך תיבדק לא וקריא תקין באופן לזכייה המועמד ידי על הנשמר לא הקניה

 . כך כנגד דרישה או/ו טענה כל לו תהייה ולא כזוכה יוכרז לא והוא, לפרס זכאותו



 

 

 החשבונית הינה לפרס זכאות לצורך שתקפה יחידהה ההוכחה כי בזאת יובהר

 יאפשרו ולא קבילים אינם אחרת הוכחה כל או/ו החשבונית של צילום. המקורית

 . בפרס לזכות למשתתף

 ידי על חתום כשהוא, 'א כנספח ב"המצ בנוסח לזכייה מועמד הצהרת טופס .5.4.2

 .לזכייה המועמד

 .הפרס למתן כתובת .5.4.3

 24 בתוך לעיל 5.5 בסעיף המפורטים והפרטים המסמכים את ימציא לא לזכייה שהמועמד ככל .5.5

, לפסלו רשאי המבצע עורך עוזר או/ו המבצע עורך יהיה, עמו הקשר יצירת ממועד שעות

 או/ו תביעה כל לו תהיה ולא, כלשהו לפיצוי ואו כלשהו לפרס זכאי יהיה לא הוא כאמור ובמקרה

 . מטעמם מי או/ו שופרסל או/ו המבצע עורך עוזר או/ו המבצע עורך כלפי טענה

 טופס על לזכייה המועמד וחתימת לזכייה המועמד של והמסמכים הפרטים נכונות וידוא לאחר .5.6

 המועמד יוכרז, אחרת מניעה שאין וככל, לעיל כמפורט', א כנספח ב"המצ לזכייה מועמד הצהרת

 לצורך קשר מועי יצרו מטעמם מי או/ו המבצע עורך עוזר או/ו המבצע ועורך כזוכה לזכייה

 .הפרס מימוש עם בקשר המדויקים הפרטים מלוא מסירת

 מדויקים פרטים ימסרו שלא ככל. שופרסל נציגי לזמינות בכפוף תעשה הפרס אספקת כי יובהר .5.7

 או/ו המבצע עורך עוזר או/ו המבצע עורך כנגד דרישה או/ו טענה כל תהייה לא לזוכה ומלאים

 .הפרס הגעת אי בגין מטעמן מי

 לפיצוי זכאי יהיה לא שהיא סיבה מכל, חלקו או כולו במועדו הפרס את לממש יוכל לא אשר זוכה .5.8

 או/ו המבצע עורך כנגד כך עם בקשר דרישה או/ו טענה כל לו תהייה ולא חלופי לפרס או כלשהו

 אחר לזוכה היהזכי את להעביר רשאי יהא המבצע עורך, כן כמו. שופרסל או/ו המבצע עורך עוזר

 במבצע הזוכה של השתתפותו עצם כי, מובהר. דעתו לשיקול בהתאם הפרס לבטל וא תחתיו

 יהווה, הזוכה של פרטיו את לפרסם המבצע עורך ויחליט במידה. פרטיו לפרסום להסכמתו תחשב

 .במבצע ולהשתתפות הפרס לקבלת תנאי הפרסום

, רשאי המבצע ורךע עוזר או/ו המבצע עורך יהיה במבצע יזכה אם כי, ומאשר  מסכים המשתתף .5.9

 בכל או/ו באינטרנט, בעיתון פרטיו או/ו תמונתו או/ו שמו את לפרסם, הדין להוראות בכפוף

 של צילומו לרבות המבצע עורך של הבלעדי דעתו לשיקול בהתאם אחר אמצעי או/ו מדיה

 את לפרסם או/ו לצלם שלא רשאי המבצע עורך כי בזאת מובהר. הפרס מימוש במהלך המשתתף

. פרטיו לפרסום להסכמתו תחשב במבצע הזוכה של השתתפותו עצם כי, מובהר. כלל הזוכים פרטי

 הפרס לקבלת תנאי הפרסום יהווה, הזוכה של פרטיו את לפרסם המבצע עורך ויחליט במידה

 . במבצע ולהשתתפות

 אחריות .6

 המבצע עורך במשרדי בהן לעיין ניתן ויהיה, המבצע עורך במשרדי ימצאו זה מבצע הוראות .6.1

 . מראש בתיאום

 יישאו לא, מטעמם מי או/ו מעובדיהם מי או/ו שופרסל או/ו המבצע עורך עוזר או/ו המבצע עורך .6.2

 ובין במישרין בין, לרכוש או/ו לגוף שייגרם נזק לכל, שילוחית או ישירה, כלשהי באחריות

 .הפרס מימוש בגין או/ו במבצע מהשתתפות כתוצאה או עקב, בעקיפין



 

 

 אינם, מטעמם מי או/ו מעובדיהם מי או/ו שופרסל או/ו המבצע עורך עוזר או/ו עהמבצ עורך .6.3

 יהיו לא ולמשתתף טעות או מערכות נפילת, שגיאות, תקלות ללא יתקיים המבצע כי, מתחייבים

 לא משתתף בו מקרה בכל, האמור מכלליות לגרוע מבלי. מכך כתוצאה תביעה או טענה כל

 או/ו המבצע עורך עוזר או/ו המבצע עורך של טעות עקב פרסב יזכה לא או/ו במבצע ישתתף

 תביעות או/ו טענות כל כך בגין לו תהיינה לא, ברשלנות או/ו לב בתום אירעה אשר, שופרסל

 .המבצע עורך עוזר או/ו המבצע עורך כנגד דרישות או/ו

 שופרסל או/ו המבצע עורך עוזר או/ו המבצע עורך כי, מובהר זה בתקנון מהאמור לגרוע מבלי .6.4

 של מחדל או מעשה של במקרה כלשהי באחריות יישאו לא, מטעמם מי או/ו מעובדיהם מי או/ו

 בין מחלוקת לרבות, לנקוט שעליו בפעולה או/ו בהסכמתו כרוך הפרס שמימוש כלשהו שלישי צד

 או/ו הפרס חלוקת על להשפיע העלולה, המבצע עם בקשר המבצע עורך לבין כלשהו שלישי צד

 .ימושומ על

 באחריות יישאו לא, מטעמם מי או/ו מעובדיהם מי או/ו המבצע עורך עוזר או/ו המבצע עורך .6.5

, בעקיפין או במישרין, לזוכה או למשתתף שייגרמו שהוא וסוג מין מכל, נזק של במקרה כלשהי

 .במימושו או/ו בפרס, בעקיפין או במישרין, הקשורים נפש עגמת בגין נזקים, רק לא אך, לרבות

 מלא דעת שיקול יינתן המבצע של התקינה להתנהלות תפריע אשר כלשהי תקלה של במקרה .6.6
 כל לבצע או לקצר או לשנות או לבטל ברצונם האם להחליט המבצע עורך ולעוזר המבצע לעורך

 . למבצע בקשר  פעולה

 .עליהן לערער ניתן ולא סופיות הן המבצע תוצאות .6.7

 אישי הוא הפרס. שהוא אופן בכל מסירתו וצורת הפרס את לשנות או להמיר אפשרות אין לזוכה .6.8

 .להעברה ניתן ואינו

 לפרסומים זה תקנון הוראות בין כלשהי התאמה אי או/ו סתירה של מקרה בכל .6.9

 .ועניין דבר לכל זה תקנון הוראות תקבענה, בעיתונים לרבות  ,המבצע בדבר  כלשהם אחרים

 יחולק לא הפרס אם, הפרס עם יחליטש ככל לעשות הזכות את לעצמו שומר המבצע עורך .6.10

 .המבצע סיום מועד לאחר

 מימוש באמצעות הזוכה שיקבל שירותים/המוצרים ולאיכות לטיב, לאספקה הבלעדית האחריות .6.11

 אצל למקובל ובהתאם דין לכל בהתאם שירותים/המוצרים ספק על תחול זה מבצע במסגרת פרס

 כלשהו באופן אחראים יהיו לא המבצע רךעו עוזר או/ו המבצע עורך. שירותים/המוצרים ספק

 כל על מראש מוותר במבצע והמשתתף, לאיכותם או לאספקתם, כאמור שירותים/המוצרים לטיב

 .כך בגין המבצע עורך עוזר או/ו המבצע עורך כלפי טענה

 פרטיות .7

 נמסרו אשר הפרטים שכל לכך מסכים הוא, בפעילות השתתפותו בעצם כי מאשר המשתתף .7.1

 או/ו המבצע לעורך העוזר או/ו המבצע עורך את ישמשו"( המידע: "להלן) הפעילות במהלך

 .בפרטיות כפגיעה ייחשב שכזה ששימוש מבלי, הפרסים ומסירת המבצע ניהול לצורך שופרסל

 ובידיעה החופשי רצונו פי על נעשית ידו על המידע שמסירת לכך ומסכים מאשר המשתתף .7.2

 .כאמור לצורך ישמש שהמידע



 

 

 האישיים פרטיו כי בבקשה המבצע עורך עוזר או/ו המבצע עורך אל לפנות רשאי משתתף כל .7.3

 מוותר, כן בעשותו. 03-6365777 בטלפון המבצע עורך עוזר לפנות יש זה בעניין. וימחקו יוסרו

 . זה במבצע השתתפותו על המשתתף

, וישודרו ולמויצ, שיסוקרו אפשר, זכייתו או השתתפותו דבר כי, ומאשר מסכים המשתתף .7.4

 אינטרנט באתרי או שופרסל באתר, בעיתונות, בשילוט, בטלוויזיה לרבות, תקשורת באמצעי

 שמו צילום או/ו לפרסום הסכמתו את המשתתף מביע בפעילות ההשתתפות בעצם וכי, אחרים

, מכירות וקידום פרסומים במסגרת לרבות, האמורים והפרסומים הסיקורים במסגרת ותמונותיו

 עורך כלפי תביעה או דרישה או טענה כל על מוותר הזוכה. כלשהי תמורה לזוכה שתשולם מבלי

 .כך בגין שופרסל או/ו המבצע לעורך העוזר או/ו המבצע

 צורך ללא, הבלעדי דעתו שיקול לפי, עת בכל התקנון את לעדכן או לשנות רשאי המבצע עורך .7.5

 .תרבא פרסומו מרגע יחייב שינוי כל. מוקדמת הודעה במתן

 

 

 

 

 

 

 

 'א נספח
 לכבוד

 מ"בע או.די.אמ גמבל אנד פרוקטר חברת

 מ"בע מכירות לקידום סוכנות פרומרקט סער

 וויתור הסכמה כתב -לזכייה מועמד הצהרת

 :כדלקמן, חוזר בלתי באופן בזאת ת/ומאשר ה/מסכים, ה/מצהיר מטה חתומה/החתום אני

"( המבצע עורך: "להלן) גמבל את פרוקטר חברת של" האלופות ליגתב ילט'ג" במבצע השתתפתי .1

 .הזוכה לבית אספקה כולל, פרס חבילת לזכייה כמועמד והוכרזתי

 ידכם על אוכרז לא עוד כל וכי, בפרס זכייתי על הכרזה אינה לזכייה כמועמד שהכרזתי לי ידוע .2

 . ממנו חלק כל או/ו/ בפרס לזכות זכאי איני, כזוכה בכתב

 האמור לכל מסכים אני כי מצהיר ואני, לקראו הזדמנות לי ניתנה או/ו המבצע תקנון את קראתי .3

 .פיו על לפעול ומתחייב בו

 עוזר ידי על שימסרו האספקה למועדי בכפוף תהא הפרס קבלת, כזוכה שאוכרז ככל כי לי ידוע .4

 .שופרסל או/ו המבצע עורך



 

 

 ולא כלל לממשו אוכל לא, שהיא סיבה מכל, במועדו הפרס את לממש אוכל לא אם כי לי ידוע .5

 בגין דרישה או/ו טענה כל על מוותר ואני, כלשהו שיפוי/לפיצוי או/ו אחר לפרס זכאי אהיה

 .למימוש עוד ניתן יהיה לא והוא, תוקפו לפקיעת יגרום במועד הפרס מימוש אי. כך

 בהקשר לי שתהיה טענה כל על מוותר ואני, האישיים פרטי לפרסום הסכמתי על ה/מצהיר אני .6

 הנני. המבצע עורך של דעתו שיקול י"עפ מדיה בכל שלי וידיאו וצילום תמונתי לרבות זה

 התאמות או/ו שינויים או/ו עריכות לבצע המבצע עורך עוזר או/ו המבצע לעורך ה/מסכים

 אך רשאית גמבל אנד פרוקטר חברת כי לי ידוע .פרסום לצורך שלי בווידאו או/ו בתמונתי

 ואני לי ידוע. הצילומים בתום לרשותה שיעמוד הצילומי בחומר שימוש לעשות מחויבת אינה

 .פרסומם או/ו הצילומים בעבור כלשהו לתשלום ת/זכאי אהיה לא כי ת/מאשר

 דרישות או/ו טענות כל לי יהיו ולא לי אין כי ת/ומאשר ה/מצהיר מטה חתומה/החתום אני .7

 מכירות לקידום סוכנות ומרקטפר סער חברת או/ו גמבל אנד פרוקטר חברת כלפי תביעות או/ו

 .במבצע השתתפותי עם בקשר מטעמן מי או/ו מ"בע שופרסל או/ו מ"בע

 סער חברת או גמבל אנד פרוקטר חברת עובד של משפחה בן או עובד אינני כי ה/מצהיר הנני .8

, מנהליהם, עובדיהם, עוזריהם כל וכן שופרסל רשת, מ"בע מכירות לקידום סוכנות, פרומרקט

 .משפחותיהם ובני שותפיהם

 איכותם או/ו טיבם או/ו הפרס מימוש בעת שירותים/ למוצרים הבלעדית האחריות כי לי ידוע .9

 סער או/ו גמבל אנד פרוקטר לחברת וכי, שירותים/המוצרים ספק על בלעדי באופן מוטלת

 .לכך אחריות כל תהיה לא מ"בע מכירות לקידום סוכנות פרומרקט

        .:______________ז.ת מספר___         ______(:___משפחה+  פרטי) לזכייה המועמד שם

 :_______________  נייד טלפון:_______________     כתובת

 :_________________לזכייה המועמד חתימת          :_____________________תאריך

 

 

 

 

 'ב נספח

 במבצע המשתתפים המוצרים רשימת
 פריט קוד פריט

7702018985708  דאו.ג'ילט ספריי A.Lמ 150 

7702018985937  דאו.ג'ילט C.Wמ 150ספריי 

7702018321520  A.I  מ45דאו.סטיק מתקדם ל"  

7702018321582 C.W מ45דאו.סטיק מתקדם  ל"  

4015600807436 PB-CW- דאו.ג'ל  

 דאו.ג'ל PA-PBמ"ל  75 4015600807573

4015600810849  מ70ג'ל פאוייר דאו.קליר 



 

 

7702018271788  מל70דאו.קליר ג'ל ספורט  

7702018978106  דאו.קליר ג'ל A.Lמ"ל  70 

7702018978120  דאו.קליר ג'ל C.Wמ"ל  70 

3014260144876 ' יח 5סכיני סנסור אקסל   

סכיני גילוח מאך 3-8 3014260239640  

3014260243531 ' יח 4 3-סכיני גילוח מאך  

סכיני גילוח מאך 3-8 3014260243548  

 טורבו 3סכיני גילוח מאך 4 3014260274917

3014260274924  סכיני.גילוח8טורבו  3מאך 

3014260331306  יח1+3  3סכיני גילוח מאך 

7702018010608 זן פרוגליד ידני4   סכינ.פיו

7702018010639 זן פרוגליד ידני8   סכינ.פיו

7702018010691 זן פרוגליד פאור4   סכינ.פיו

7702018010745 זן פרוגליד פאור8   סכינ.פיו

7702018263783  סכיני גילוח מאך 38 

7702018263844  סכיני גילוח פרוגליד פלקס 

7702018263875  סכיני גילוח פרוגליד פלקס 

7702018263905  סכיני גילוח פרוגליד פאוו 

7702018263936  פלקססכיני גילוח פרוגליד  

7702018264230  סכיני גילוח מאך 34 

7702018286980  פרוגלייד רביעייה+מכשיר מ 

7702018320028  טורבו 3סכיני גילוח מאך 4 

7702018320066  טורבו 3סכיני גילוח מאך 8 

7702018325344 ז'ן ידני5   סכיני גילוח פיו

7702018343805  רביעיית סכינים גילוח גוף 

7702018349869 ז'ן 16   סכיני גילוח פיו

7702018379156  סכינ.גילוח פיוז'ן מוגדל8 

7702018413539 ז'ן פרושיל   סכינ.גילוח פיו

7702018413560  סכיני פיוז'ן פרושילד רענ 

7702018419227 ז'ן פאוור 12   סכ.גילוח פיו

7702018420131 ז'ן+ידית6   סכיני גילוח פיו

7702018439348 זן   + סכינים מארז8ידית פיו

7702018441075 ן ידני12  ז' ו  סכינ.גילוח פי

7702018459445 ז'ן פאוור   סכיני גילוח פיו

7702018469901  סכינ.גילוח פיוז'ן מוגדל8 

7702018851324  ' ן  ז' ו יח 8סכיני גילוח פי  

 סכינ.גילוח פיוז'ן פאוור4 7702018852475

7702018866984 ז'ן 4   ידניסכיני גילוח פיו

7702018984404 ז'ן ידנ16   סכיני גילוח פיו

7702018997022 ן ידני12  ז' ו  סכינ.גילוח פי

7702018997053 ז'ן פאוור 12   סכ.גילוח פיו

3014260225582 לאישה *5   XL ג'ילט סנס  

3014260262709 ' יח 4סכיני גילוח ונוס   

 סכיני סנסור אקסל לאשה 5 5901464319477

7290106506732  סכינים5מארז סווירל ידית+ 

7702018056415  ג'ילט ביקיני טרימר 

7702018069347  10+5 נשים 2סכינ.גילוח בלו  

 סכיני גילוח ונוס פרוסקי4 7702018072804

7702018267637  סכיני גילוח ונוס אוליי4 

7702018277315  סכיני גילוח פרוסקין+מכשי 



 

 

7702018401147  ' יח 4סכיני ונוס סווירל   

 סכינים3מארז סווירל ידית+ 7702018420476

7702018451098  סכינים8ונוס סווירל ידית+ 

7702018484027  סכינים5מארז סווירל ידית+ 

7702018955527  EMBRACE סכיני גילוח4ונוס   

3014260201753 LH25 פ בלו"סכיני גילוח ח  

3014260221614 + II 10 סכיני גילוח בלו  

 ח"פ 3-סכיני גלוח בלו 3 7702018020324

7702018425723 ז'ן   ג'ילט מארז תריסר פיו

3014260289287  לאשה 2סכיני גילוח בלו 5 

7702018016808  סכין גילוח ונוס ריביירה 

7702018024315  סכיני גילוח סנסור לאישה3 

7702018069316  סכין גילוח סימפלי ונוס 2 

3014260274856  טורבו 3מכשיר גילוח מאך  

47400510746  מכשיר פרוגלייד מעצב זקן 

7290106504127  שיפר גילט תיק רחצה 

7702018010035  מכשיר פיוזן פרוגליד ידני 

7702018273386  מכשיר פרוגלייד מעצב זקן 

7702018290031  מכשיר כסף פיוז'ן חשמלי 

7702018301683 ן ידני ברזילי  וז'  מכשיר פי

7702018301775  מכשיר פיוז'ן פאוור זהב 

7702018310449 ן ידני  וז'  מכשיר כסף פי

7702018343652  מכשיר לגילוח גוף+סכין 

7702018355396  מכשיר פרוגלייד פלקס בול 

7702018355518  מכשיר פרוגלייד  פלקס בול 

7702018359318 ן ידני+  ז'  סכינים+תיק3פיו

7702018366088 ן   מכשיר פרוגלייד פלקס+סכי

7702018389254 ז'ן פרושילד לרעננ   מכ. פיו

7702018389285  מכשיר פיוז'ן פרושילד 

7702018397990  סכינים 6מכשיר פרוגלייד + 

7702018421237  סכינים 6מכשיר פרוגלייד + 

7702018425785 ז'ן ידית+   סכיני 8מארז פיו

7702018458110 וז'ן   מכשיר גילוח ג'ילט פי

7702018851263 ז'ן ידנימכשיר    גילוח פיו

7702018852444 ז'ן פאוור   מכשיר גילוח פיו

7702018877539 ז'ן פאוור   מכשיר גילוח פיו

3014260262693  סכינים2מכשיר גילוח ונוס+ 

7702018088577  OLAY מכשיר ונוס + סכין  

 מכשיר ונוס פרוסקין+סכין 7702018258871

7702018364510  מכשיר ונוס סנאפ אמברייס 

7702018400935  מכשיר גילוח ונוס סווירל 

7702018424986  סכינים+קופסה4ונוס סנאפ+  

 קצ.גלוח סירייסC.Wרגיש250 3014260214678

3014260227081  קצף גילוח סירייס P.Lמ250 

3014260228842  קצף גילוח ג'ילט קלסיק200 

3014260240226  מ200קצף גילוח ג'ילט רגיש 

7702018404476  קצף גילוח סירייס הגנה250 

7702018980864  קצף גילוח סירייס רגיש250 

3014260214692  מל200ג'ל גילוח סירייס  

7290106505445  יח2ג'ל גילוח סירייס רגיש 



 

 

7702018089864  מ200תחוש.קרירה-ג'ל גילוח 

7702018328352  ג'ילט ג'ל גילוח פרושילד 

7702018357871  200 1- ב2פרוגלייד ג'ל ג.   

 ג'ל גילוח סירייס הגנה200 7702018405145

7702018872749 ז'ן רגיש200   ג'ל גילוח פיו

7702018872770 ז'ן זיפ.קשים200   ג'ל ג.פיו

7702018980833  ג'ל גילוח סירייס לחות200 

7702018980857  מל75סירייס ג'ל גילוח  

7702018957897  מ100אפטר שייב ספלאש בלו  

 

 

 


