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  "לצרפת YOLOטסים עם   - כללי פעילות "

 תוצרת לשיווק שיתופי מרכז תנובה ידי על תיערך, "(הפעילות תקופת: ")להלן 25/6/19-29/7/19בין התאריכים 
 "לצרפת YOLOטסים עם " בשם פעילות, ("הפעילות עורכתאו " "תנובה" )להלן: מ"בע בישראל חקלאית

הפעילות תערך ברשת שופרסל, בנקודות מכירה מהפורמטים הבאים בלבד: "שופרסל דיל", שופרסל  "(.הפעילות)"

 "שופרסל אקספרס" לחברי מועדון לקוחות שופרסל בלבד. -" וOnlineדיל אקסטרה", "שופרסל שלי", "שופרסל 

 כללי .1

חוזה לכל דבר ועניין ועצם ההשתתפות  םאת תנאי ההשתתפות בפעילות והינ יםמסדיר כללים אלו .1.1
 .כללים להלןבפעילות מהווה הסכמה מלאה לכל האמור ב

ו/או לבטלה מכל סיבה  הפעילותלשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת תהא רשאית  עורכת הפעילות .1.2
ו/או שופרסל ו/או מי  עורכת הפעילותי תמצא לנכון, ולא תשמע כל טענה כלפ עורכת הפעילותסבירה ש

 בעניין זה. ןמטעמ

 כותרות הסעיפים בכללים אלו נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, והן לא ישמשו לפרשנות התקנון. .1.3

בכללים אלו ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש לצרכי נוחות בלבד בלשון זכר, אך שימוש זה כולל  .1.4
 נקבה כאחד או רבים לפי העניין. פניה בלשון זכר ובלשון 

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות כללים אלו לבין פרסומים אחרים כלשהם  .1.5
 בדבר הפעילות, יגברו הוראות כללים אלו.

 הפעילותתקופת  .2

  ."(הפעילות תקופתלהלן: ") 23:59 שעה (כולל) 29.7.19ועד ליום   00:01 שעהמ 25.6.19  מיום תערך פעילותה

 : בפעילות השתתפותזכאות ל .3

פתוחה להשתתפותו של כל אזרח ישראלי, תושב ישראל ואדם שהינו בעל היתר שהייה חוקית  הפעילות .3.1
 וכפוף (עסקיים לקוחות כולל)לא  שופרסל מועדון חבר והואשנים או יותר  18בישראל, ובלבד שהוא בן 

 .אלו בכללים לאמור
 ובני עובדיהם, שותפיהם, מנהליהם על וכן, להלן המנויים הגופים על אסורה בפעילות ההשתתפות .3.2

 שאסורה מי כל של ואחיות אחים, ילדים, הוריםזוג, -בן - משמעם זה לעניין" משפחה בני. "משפחותיהם
  .עורכת הפעילות; שופרסל :בהגרלה ההשתתפות עליו

 הפרס .4

  :את החבילה הבאה הפרס כוללפרסים.  3במהלך המבצע יחלקו  .4.1
תאריך  5/9/19 –הלוך  נסיעה. תאריך תיירים במחלקת, צרפת פריזלטיסה זוגי הלוך ושוב  כרטיס .4.1.1

ק"ג לנוסע, בנוסף לתיק יד שניתן  20כולל מזוודה במשקל של עד  הכרטיס 9/9/19 –חזור  נסיעה
 להעלות לטיסה. האמור כפוף לכללים של חברת התעופה. 

  ;שדה –מלון  -עברות שדהה .4.1.2
 . בלבד כוכבים, על בסיס לינה וארוחת בוקר 4ברמת בפריז, לילות לזוג במלון  3 .4.1.3
בהתאם ללוחות זמנים שתתאם עורכת הפעילות במהלך  סיור במפעל שוקולדו דסדנת בישול שוקול .4.1.4

  .התקופה השהות בפריז
את  באחריות הזוכה לעשותאינה כוללת ביטוחים, מכל סוג. בסעיף  המתוארתמובהר כי חבילת הפרס  .4.2

  הביטוחים המתאימים.

 . הפרס הוא אישי ואינו ניתן להעברה או להמחאה .4.3

 . או הסיור במפעל השוקולד והסדנא הטיסות והאירוחניתן לשנות את מועדי  לא .4.4
חלקו של הפרס בסכום כספי או בפרס אחר או בשווה  אוהזוכה להמיר את הפרס  של ואין באפשרות .4.5

 בכל אופן שהוא. ואין באפשרותו לשנות את צורת מסירת כןכסף, ו

  כל משתתף יוכל לזכות פעם אחת בלבד ללא קשר למספר הפעמים שהשתתף. .4.6
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עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לספק לזוכה מוצר או שירות שווה ערך או דומה לפרס על פי  .4.7
 שיקול דעתה ומכל סיבה שהיא.

  .הפרס בלבד ואינו באחריותה של עורכת הפעילות , הפרס, הוא באחריות ספקמובהר .4.8

בשל כל סיבה, לרבות  (או כל אחד מרכיביו)במקרה והזוכה בפרס לא יממש או לא יוכל לממש את הפרס  .4.9
ו/או שופרסל ו/או מי מטעמן לא יהיו אחראים כלפי הזוכה בפרס ו/או  עורכת הפעילותבשל כוח עליון, 

ו/או מי מטעמה לא יהיו חייבים לספק  עורכת הפעילותשר זה, וכן ו/או כל צד שלישי בהקשלו  ווההמל
לרבות כל )שלו ו/או כל צד שלישי בהקשר זה כל פיצוי או פרס חלופי כלשהו  הוולזוכה בפרס ו/או למל

ו/או שופרסל ו/או מי מטעמן כל טענה ו/או דרישה בעניין  עורכת הפעילות, ולא תישמע כנגד (רכיב ממנו
 זה.

ן" לעניין סעיף זה משמעו כל מעשה שלא על ידי יד אדם, מלחמה, מקרה חירום לאומי, צו "כוח עליו
חקיקתי ו/או צו שניתן על ידי רשויות הממשלה ו/או העירייה ו/או צבא אשר יימנע את מימוש הפרס, 

 , שביתות בנמל התעופה, תנאי מזג אוויר.(לרבות אבל לאומי) התקפת טרור, אבל 

או שופרסל לא תישא באחריות לכל ביטול ו/או דחייה ו/או שינוי בקשר לפרס או רכיבי ו/ עורכת הפעילות .4.10
הפרס, ו/או בקשר לכל פעולה ו/או מחדל של הספקים או נותני השירותים הרלוונטיים בקשר לפרס, ולא 

עורכת ו/או שופרסל ו/או מי מטעמן כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.  עורכת הפעילותתישמע כנגד 
בשיפוי בגין כל אבדן, נזק ישיר  חייבותולא יהיו  יות, שופרסל ו/או מי מטעמן לא יהיו אחראעילותהפ

לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים ו/או לצדדים שלישיים  ו/או עקיף, הפסד,
ה מהשימוש כלשהם כתוצאה מהשתתפות בפעילות או מימוש הזכייה ו/או בקשר עם הפעילות או כתוצא

לכל תביעה ו/או טענה  בפרסים וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותם ו/או אי השתתפותם בפעילות עילה
 .ו/או דרישה

  אופן ההשתתפות בפעילות .5
 נדרש: מעוניין להשתתף בפעילות ו לעיל 3, הזכאי להשתתף בפעילות בהתאם לאמור בסעיף אדם .5.1

' א נספח, המשתתפים בפעילות, כמפורט בYOLOלרכוש בתקופת הפעילות חמישה או יותר ממוצרי  .5.1.1
באחת מנקודת  ,"(החשבונית)להלן: " בחשבונית קניה אחת "(המוצרים)להלן: " לכללים אלו

  .להלן ןבפעילות כהגדרת ותהמכירה של רשת שופרסל המשתתפ
בפורמטים הבאים של  הן נקודות מכירה -נקודות המכירה של רשת שופרסל המשתתפות בפעילות 

"שופרסל דיל אקסטרה", "שופרסל שלי", "שופרסל  שופרסל ברחבי הארץ: "שופרסל דיל",

Onlineשופרסל אקספרס"-" ו"; 
לאתר בלבד בתקופת המבצע  16:00ה' לאורך כל היממה או ביום ו' עד השעה -בימים א' להיכנס .5.1.2

"( ולהזין באתר האתראו " "פעילותהאתר להלן: ")  www.yoloparis.co.il בכתובת: פעילותה
וכן את מספר  [ניידו מייל כתובת "ז,תמלא,  שם]במקומות המיועדים לכך את הפרטים הבאים 

 החשבונית; 
יישמרו במאגרי המידע המאובטחים של  פרטיוואת ההסכמות שלפיהן כללי הפעילות לאשר את  .5.1.3

  שופרסל;

לענות  -ו; ("הסגורות ותהשאללהלן: ") ("אמריקאיות"רב בררתיות" )"שאלות ידע  שלושלענות על  .5.1.4
 ; ("השאלה הפתוחהלהלן: ")על שאלה אחת פתוחה 

והזנת התשובה  מספר החשבונית ,האישיים של המשתתףמובהר בזאת כי האחריות להזנת הפרטים  .5.2
הפתוחה לאתר הינה של המשתתף לבדו ובאופן בלעדי ולא תישמע טענה ולשאלה  הסגורות ותלשאל
 ו/או שופרסל ו/או מי מטעמן לעניין זה.  עורכת הפעילותכנגד 

מסירת הפרטים לא יובהר כי אין חובה חוקית או אחרת מצד המשתתף למסור את פרטיו, אולם ללא  .5.3
 תתאפשר השתתפותו בפעילות.

כל חשבונית מאפשרת למשתתף ניתן להשתתף בפעילות מספר פעמים עם מספר חשבוניות קניה.  .5.4
 פעם אחת בלבד.בפעילות להשתתף 

לצורך בדיקת זכאות המשתתף לזכייה בפרס, ככל שיוכרז כמועמד לזכייה. יש לשמור את החשבונית  .5.5
יה בפרס. מועמד לזכייה שחשבונית הקניה לא תהיה בידו במועד ילזכ הצגת החשבונית היא תנאי

 . בדיקת זכאותו לזכייה, לא יוכל לקבל את הפרס

 
  בחירת המועמדים לזכייה .6

 עורכת שתקבע אחר הרכב בכל או, הפעילות עורכת מנציגי המורכת עדהבסיום תקופת הפעילות, תבחר ו .6.1
  .לזכייה יםמועמד 3"( הועדה")להלן:  הבלעדי דעתה שיקול פי על הפעילות

לעיל ואשר  5המשתתפים בפעילות שקיימה את האמור בסעיף  קבוצת מביןיבחר בפרס מועמד לזכייה  .6.2
 בסיס המענה שלו לשאלה הפתוחה. ההחלטה על המועמד לזכייה  על הסגורות השאלותנכונה על  הענ

 שלושה תבחר הועדה ,כן כמו .רווהומ מקוריות, יצירתיות כגון שונים קריטריונים על תתבססבפרס 
למקרה  ישמשו כמחליפיםידורגו על ידי הועדה ומועמדי המילואים . בפרס לזכייה מילואים מועמדי



3 

26049 - 2841153/2 

 

 

. בכל מקרה בו ייפסל זוכה או פעילותשהמועמד לזכייה בפרס לא יאותר ו/או ייפסל, כמפורט בכללי ה
 .מועמד לזכייה כלשהו, יבוא במקומו זוכה המילואים

דעתה המוחלט של הוועדה, והחלטתה תהיה סופית  תיקבע על פי שיקולעל המועמד לזכייה החלטה ה .6.3
 ומוחלטת וכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג, לעניין זה, לא תשמע ולא תתקבל.

 

 איתור הזוכים והענקת הפרס  .7

עורכת הפעילות או מי מטעמה ינסו ליצור עם בפרס, נציג  המועמד לזכייהלאחר בחירת תוך זמן סביר  .7.1
(. בשיחה לעיל 5כאמור בסעיף  נמסרוהטלפון ש ימספראמצעות ב)לפוני קשר טלזכייה  המועמד

 המועמד לזכייה. הטלפונית יאומתו פרטי 
 ה, לאחר שלושעמו ליצור עמו קשר טלפוני ולא הצליחאו מי מטעמה הפעילות  עורכתש מועמד לזכייה .7.2

לקבל את  מועמדתותפקע ובשעות סבירות  סביריםטלפוני שהתקיימו במרווחי זמן  ניסיונות ליצור קשר
הפעילות שומרת על זכותה במקרה כזה להעביר  עורכת. פעילותויראו אותו כאילו לא השתתף בהפרס 

ו/או  הפעילות עורכתולא תישמע או תתקבל כנגד  לאחריושמילואים  מועמד לזכייהלאת המועמד בזכייה 
  בנושא זה.מי מהן כל דרישה או טענה  םשופרסל ו/או מי מטע

החשבונית  או למי מטעמה, את עורכת הפעילותלספק למועמד לזכייה על מנת לקבל את הפרס, יידרש ה .7.3
 שעל בסיסה, בין היתר, נבחר כמועמד לזכייה.

נבחר  השעל בסיסהמקורית קבלת הפרס מותנית בהצגת תעודה מזהה, בהצגת חשבוניות הקניה  .7.4
בנוסח המצורף  פרסהמשתתף כמועמד לזכייה ובחתימה טרם קבלת המתנה על מסמך אישור לקבלת ה

ה, לפרסום שמו, פרטיו י' מהווה בין היתר את הסכמתו של מועמד לזכיב נספח. כללים אלו' לב נספחכ
ונים, לרבות המלאים ותמונתו )לרבות בעת קבלת הפרס, בצילומי וידאו ו/או סטילס(, בערוצי המדיה הש

 יזיה, אינטרנט, סלולאר וכיוצב'. עיתונות, טלו

ולא תישמע הוא לא יהיה זכאי לפרס לעיל ולהלן כללים אלו  תבדרישו בפרס לא עמדמועמד לזכייה אם  .7.5
 ו/או שופרסל ו/או מי מטעמן לעניין זה. עורכת הפעילותכל טענה כנגד 

ימסור לאחר התקיימות האמור לעיל אישור על הזכאות לפרס ישלח בדואר רשום לכתובת שהזוכה  .7.6
 . לעורכת הפעילות

שלא להעניק את הפרס ו/או לחסום השתתפות של משתתף כלשהו, לפי העניין, רשאית  עורכת הפעילות, .7.7
רך של עבירה או , בין במישרין ובין בעקיפין, בדבפעילותשל כל מי אשר זכה בפרס ו/או השתתף 

ו/או בדרך שנחשבת כבלתי הוגנת,  כללי הפעילותבאמצעות מעשה לא חוקי ו/או שאינו בהתאם להוראות 
 .עורכת הפעילותמכל בחינה, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של 

ו/או מי מטעמה, תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  עורכת הפעילותמבלי לגרוע מכלליות האמור,  .7.8
 הפעילותוהיא תהיה רשאית לפסול משתתפים מ בפעילותלערוך בדיקות של אופן השתתפות המשתתפים 

ו/או להימנע מלהעניק את הפרס לכל אדם, אשר יש לגביו חשש סביר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של 
בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, בדרך של תרמית או בכל צורה  ,פעילות, כי השתתף בעורכת הפעילות

 בלתי חוקית או בלתי הוגנת אחרת כלפי המשתתפים האחרים.

 קניין רוחני .8
, לרבות, בין השאר ולא רק, סימני מסחר, זכויות יוצרים וכדומה, בין (מכל סוג)כל זכויות הקניין הרוחני  .8.1

ו/או כל חלק שלו, לרבות בין  פעילותו/או אתר הפעילות שר לאם זכויות אלה רשומות ובין אם לאו, בק
, העיצוב שלו וכל תוכנה, יישום, קוד, גרפיקה ו/או קבצי וידיאו פעילותהשאר: התכנים של אתר ה

אחרים, קבצי טקסט וחומרים אחרים, בין בצורה של קוד מקור, קוד אובייקט ובין בממשק חיצוני, הם 
ויישארו רכוש  ,(לפי העניין)או של צדדים שלישיים \ו/או שופרסל ו ילותעורכת הפערכושם הבלעדי של 

כל משתתף מסכים כי הוא לא ימכור, ישנה, יעתיק,  ו/או של צדדים כאמור. עורכת הפעילותבלעדי של 
של הנדסה הפוכה, או יכין יצירות נגזרות מכל סוג או מתאר, לכל מידע  יפרסם, ישדר, יציג, יעשה פעולות

וכי הוא יימנע  עורכת הפעילותללא אישור מוקדם בכתב של  פעילותן אשר נכללים באתר האו תוכ
 עורכת הפעילותבכל דרך שעלולה להוות הפרה של זכויות הקניין הרוחני של  פעילותמלהשתמש באתר ה

 .(לפי העניין)ו/או של שופרסל ו/או של צדדים שלישיים 

עם  חוזר, עולמי, ללא כל תמלוגים, ניתן להעברה, רישיון בלתי עורכת הפעילותהמשתתף מעניק ל .8.2
לפרסם את התשובות לשאלה  אפשרות להעניק רישיונות משנה ללא הגבלה, למשך תקופה בלתי מוגבלת,

ו/או בכל פלטפורמה  פעילותבאתר ה (לרבות העתקה, שינוי, פרסום ו/או ביצוע כל עבודה נגזרת)הפתוחה 
עורכת . המשתתף מוותר בזאת לטובת עורכת הפעילותאו מדיה אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של 

על כל הזכויות המוסריות אשר עשויות להיות לו ביצירה ומתחייב שלא לאכפן.  ו/או מי מטעמה, הפעילות
יט לזוכים בפרס בקשר עם תהיה רשאית להוסיף קרד הפעילות עורכתמבלי לגרוע מהאמור לעיל, 

 השימוש בתשובות לשאלות הפתוחות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 פרטיות .9

ו/או מי מטעמה עורכת הפעילות כי הפרטים אשר נמסרו ל , בהשתתפותו בפעילות,כל משתתף מסכים .9.1
ניהול לשם  ןו/או שופרסל ו/או מי מטעמ עורכת הפעילותישמשו את  ("מידעלהלן: ה"פעילות זו )במהלך 
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ו/או  עורכת הפעילותו/או מסירת הפרסים. שימוש כזה במידע לא ייחשב כפגיעה בפרטיות, ו פעילותה
, לא ייחשבו כמי שפוגעים בפרטיות בשל פעילות זו. שופרסל ם מי מהןשופרסל ו/או כל מי שפועל מטע

 רשאיות להעביר מידע האחת לשנייה. עורכת הפעילותו
אולם אם  ו/או למי מטעמה עורכת הפעילותחוקית למסור את המידע ללא חלה על המשתתף שום חובה  .9.2

, ומסירת המידע נעשית על פעילותאותו משתתף יימנע מלמסור מידע זה, הוא לא יהיה רשאי להשתתף ב
 פי רצונו החופשי ובאישורו.

לגבי  ו/או שופרסל רשאים לעקוב או לאסוף מידע עורכת הפעילותהמשתתפים מסכימים בזאת כי  .9.3
פיסות מידע אשר  (Cookies) , על ידי שימוש ב''עוגיות''הפעילותשימוש אותו עושים המשתתפים באתר ה

שולח למחשב המשתתף או לכל מכשיר קצה אחר בזמן שהמשתתף גולש או עושה שימוש  הפעילותאתר 
ות באתר. פעולה זו נעשית על מנת לשפר את חווית המשתמש באתר באמצעים כדוגמת שימור מידע אוד

אתר. המידע ההעדפותיו או על מנת לעקוב ולפקח על השימוש באתר על ידי המשתמשים או לצרכי שיפור 
 הנאסף על ידי "עוגיות" אלו לא יימסר לצדדים שלישיים ויישמר לצרכים פנימיים בלבד.

 כל משתתף רשאי לבחור כי לא ייעשה שימוש ב"עוגיות" במחשבו באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן שלו .9.4
כל דפדפן הוא שונה, לכן מומלץ לעיין בקובץ העזרה של הדפדפן על מנת ללמוד את הדרך הנכונה לשנות )

, הוא עדיין הפעילותאם משתתף בחר לנטרל קבלת "עוגיות" מאתר  .(הגדרות של פונקצית ה"עוגיות"
  ת באתר.יוכל להשתמש באתר, אולם הוא עשוי לא להיות מסוגל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונו

 אחריות .10

עורכת מקבל פרס.  או של/היא באחריותו הבלעדית של המשתתף ו פעילותההשתתפות בכל שלב של ה .10.1
מכל , לכל נזק -ישירה או שילוחית   – כלשהיו/או שופרסל ו/או מי מטעמן לא יישאו באחריות  הפעילות
, במישרין ו/או שלישייםאשר נגרם או ייגרם למשתתף ו/או למקבל פרס ו/או לצדדים , מין וסוג

 בפעילותכתוצאה מ ו/או בקשר עם השתתפותו  בעעקיפין, לרבות, אך לא רק, נזקים בגים עגמת נפש,
 .או מימשו ו/או בקשר עם הפרס בפעילותו/או בקשר עם זכייתו 

ת והאינטרנט, מערכ רשתאינם אחראים לפעילות התקינה של שופרסל או מי מטעמן , פעילותהעורכת  .10.2
ואין ולא  פעילות ככל שישנן,ה מערכות לרבות, כלשהן ממוחשבות מערכותאו /ו והתקשורת הטלפון

ו/או שיבוש  נתוניםקליטה ו/או קליטה משובשת של הודעות ו/או  איתהיה להם שום אחריות בגין 
בקליטת ההודעה ו/או כל שיבוש אחר ו/או בגין כל תקלה אחרת הקשורה במערכות אלה, וכן לכל  ציוד 

אשר פעילות ב תקלותאו /ובאחריות להפסקות ו/או הפרעות  יישאו, והם לא םאשר אינו בשליטת אחר
 יגרמו לחלק מהמשתתפים בעיה בעת ההתקשרות.

, לרבות פעילותב המשתתפים מסכימים כי כל פגם ו/או עיכוב ו/או הפרעה או כל דבר בעל אופי דומה .10.3
עורכת יון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כתוצאה מכח על

כללי ו/או פגמים או שיבושים אחרים, לא ייחשבו כהפרה של  פעילותו/או שיבושים באתר ה הפעילות
 ו/או שופרסל ו/או מי מטעמן.  עורכת הפעילות, ולא יקנו למשתתפים כל זכות ו/או סעד כנגד הפעילות

, טעות או מערכות נפילת, שגיאה, תקלה ללא קויםפעילות תה כי, מתחייבת האינ, פעילותה עורכת .10.4
 בו מקרה בכל, האמור מכלליות לגרוע מבלי. מכך כתוצאה תביעה או טענה כל יהיו לא ולמשתתף

 אשרפעילות ו/או מי מטעמה, ה עורכת של טעות עקב בפרס יזכה לאאו /ופעילות ב ישתתף לא משתתף
 עורכת כנגד דרישותאו /ו תביעותאו /ו טענות כל כך בגין לו תהיינה לא ברשלנותאו /ו לב בתום אירעה

מנעה מי מטעמה, ו/או  הפעילותבכל מקרה שיוכח, כי רשלנות של עורכת מי מטעמה. או /ופעילות ה
לגובה עלות  האדם , יוגבל הפיצוי לו יהיה זכאיפרסאו לזכות ב בפעילותמלהשתתף מאן דהוא מ

 ולא מעבר לכך.פעילות בבכדי להשתתף  שרכשהמוצרים 

 באחריות יישאו לא, האו מי מטעמ/ו פעילותהמובהר, כי עורכת  כללים אלולגרוע מהאמור ב מבלי .10.5
 שעליו בפעולהאו /ו בהסכמתו כרוךפרס ה שמימוש כלשהו שלישי צד של מחדל או מעשה של במקרה

העלולה להשפיע  פעילות,ה עם בקשר פעילותה עורכת לבין כלשהו שלישי צד בין מחלוקת לרבות, לנקוט
 על חלוקת הפרס ו/או על מימושו.

 
 שונות .11

המוצרים, אם  ושופרסל אינן מתחייבות ואינן יוצרות מצג, בכל דרך שהיא, לגבי כמותעורכת הפעילות  .11.1
 , ואינן מתחייבות להימצאותם בשוק ו/או במלאי החנויותפעילותבכלל, אשר ישווקו במהלך תקופת ה

 המשתתפות בפעילות. 
על בכללים אלו ידוע למשתתף כי עורכת הפעילות תהא רשאית לשנות את כללי הפעילות, כפי שנקבעו  .11.2

. באתר הפעילות פי שיקול דעתה הבלעדי ועורכת הפעילות תפרסם הודעה על כך למשתתפים בפעילות
כמו כן, עורכת הפעילות רשאית לבצע, לפי שיקול דעתה, בין מיוזמתה ובין אם לבקשת אדם עם 

כפי ששונה יחייבו את כל  הכלליםהוראות  וגבלות, התאמות להנגשת הפעילות לבעלי מוגבלויות.מ
 .הפעילותהמשתתפים מרגע פרסומם באתר 

יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או קליטת  עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה מובהר כי רישומי  .11.3
לא תישמע כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק , ופעילותו/או עיבוד הנתונים ו/או הפרטים במסגרת ה

 .הנתונים ו/או הפרטים
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ויהיו על חשבונו ועל  זוכהיחולו על הככל שיהיו כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא,  .11.4
לכך עפ"י הדין, את  יידרשויהיו רשאים להעביר לשלטונות המס, אם  פעילותהאחריותו בלבד. עורכת 

 .פרסבתשלום מס כלשהו בקשר ל תישאלא  פעילותהו/או ניכוי מס במקור. עורכת  הזוכפרטי ה

  .הפעילותכללים אלה יימצאו באתר  .11.5

 תוצאות הפעילות הן סופיות ולא ניתן לערער עליהן. .11.6
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 המשתתפים בפעילות YOLOרשימת מוצרי  – א' נספח
 
 

 ברקוד שם מוצר

YOLO CRUNCHשוקולד BLOND 7290110323769 שבבי קוקוס 

YOLO 7290014761056 מעדן שוקולד חלב מעולה 

YOLO 7290014761070 מעדן שוקולד לבן מעולה 

YOLO 7290014761063 מעדן שוקולד מריר מעולה 

YOLO 7290014761414 מעדן שכבות שוקולד חלב ולבן 

YOLO 7290014761612 מעדן שכבות שוקולד מריר ולבן מעולה 

YOLO שוקולד BLOND  מוצקי קקאו 36%עם קצפת  7290110323806 

YOLO  42%שוקולד חלב בטעם קוקוס עם קצפת  7290110324421 

YOLO 7290110324438 שוקולד חלב בטעם קרמל מלוח עם קצפת 

YOLO  מוצקי קקאו 42%שוקולד חלב עם קצפת  7290110323783 

YOLO  מוצקי קקאו 70%שוקולד מריר עם קצפת  7290110323790 

YOLO CRUNCH  שוקולד חלב בתוספת כדורי שוקולד
 7290110323776 קראנצ'יים

YOLO WHITE  7290110323721  וגרידת לימון שוקולד לבן בטעם עוגת גבינה 

 YOLO WHITE  7290110323738 שוקולד לבן בטעם עוגת טירמיסו 
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 כתב קבלה, אישור והודאת סילוק –' ב נספח

 אני תנובה של" לצרפת YOLOטסים עם  " פעילותאני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי במסגרת 
 .____________: פרסבמועמד לזכות 

 

שופרסל ו/או ו/או  תנובהאני מצהיר/ה ומאשר/ת כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי 
 עם זכייתי ו/או הנובעות מזכייתי.להשתתפותי בפעילות ו/או בקשר בקשר מי מטעמן 

ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  תנובההנני פוטר/ת את חברת 
 כאמור, בקשר עם זכייתי או כל הנובע ממנה.

 מכל ,במועדו הפרס את לממש אוכל לא אם כי לי ידועכי  אני מצהיר/ה ומאשר/תמבלי לגרוע מכלליות האמור 

 כל על מוותר ואני, כלשהו שיפוי/לפיצוי או/ו אחר לפרס זכאי אהיה ולא כלל לממשו אוכל לא ,שהיא סיבה

 או/ו הפרס מימוש בעת שירותים /למוצרים הבלעדית האחריות כי לי ידועכמו כן  .כך בגין דרישה או/ו טענה

 אחריות כל תהיה לא עורכת הפעילותל וכי, שירותים/המוצרים ספק על בלעדי באופן מוטלת איכותם או/ו טיבם

 .לכך

 ולפרסום, פרסה מימוש בעתאו /פרס וה קבלת בעת לרבות, דיוקני, קולי, תמונתי לצילוםאני מצהיר/ה על הסכמתי 
בתקשורת ובכל ערוצי המדיה , וכן לפרסום פרטי האישים השונים המדיה ערוצי ובכל בתקשורת והקולות התמונות

 .השונים

 .שופרסל או משפחה, מנהל, שותף או קרוב משפחה של עובד בקבוצת תנובה  בןהנני מצהיר/ה כי אינני עובד,  

או בניגוד לאחד מתנאיו וכי במידה ויתברר,  הפעילות כלליהפרס לא הושגה תוך הפרת  לקבלת ימצהיר כי זכות אני
 לתנובה. ואו את הסכום המשקף את שווי ולהשיב מתחייב אני פרסלזכאי  יתילא היכי  הפרסאת  שאקבלגם לאחר 

 
 

 תאריך:_____________________      

 שם הזוכה )פרטי + משפחה(:_________________________ 

 מספר ת.ז.:______________      כתובת:____________________________ מיקוד:____________

 טלפון:__________________ טלפון נייד:____________________

 חתימת הזוכה:__________________________
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