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 הגדרות   .1
יערך בהתאם למפורט בתקנון זה יש מבצע צרכנים באתר שופרסל אונליין – "הפעילות"

 בעמוד הבית של שופרסל אונליין ובהתאם להנחיות שיפורסמו 

  https://www.shufersal.co.il/online/  -"אתר הפעילות" 

 ו/או מי מטעמה. טמפו משקאות בע"מ –"עורכת הפעילות" 
 12/10/2020ביום  םומסתיי 21.09.2020ביום  המבצע מתחיל – תקופת הפעילות""

 הזמנה לבית המשתתף.מימוש ההטבה מתאפשר מיום העסקים הבא לאחר אספקת 
הרוכש באתר הפעילות ממגוון יינות ברקן , ומעלה 18בן  תושב מדינת ישראל - "משתתף"

ויותר, והעונה על ₪  100)בהתאם לרשימה שתפורסם על ידי עורכת הפעילות בסכום של 
 כל תנאי סף נוסף שיפורט באתר הפעילות.

 תיאור הפעילות ואופן ההשתתפות  . 2
₪  100הפעילות, כל צרכן הרוכש באתר הפעילות ממגוון יינות ברקן בסכום של במסגרת  )א(

ומעלה, יהיה זכאי לקבלת שובר הנחה המאפשר רכישת כרטיס זוגי לסיור במרכז המבקרים 

ש"ח(. מובהר כי לא יינתן  80)במקום ₪  40של יקבי ברקן בקיבוץ חולדה במחיר מוזל של 

  "השובר"( .)להלן:  יותר משובר אחד בכל קניה

 המבצע יתוקשר באתר הפעילות ובעמוד הפייסבוק של יקבי ברקן בע"מ. )ב(  
 

 השובר/ההטבה
 .בלבדהפעילות השובר תיעשה באתר  רכישתהיינות ו רכישת .1
צפייה בסרט  -דק' וכוללים 45-כ יארכושוטעימות במרכז המבקרים כולל סיור סיור ה .2

באודיטוריום, כניסה לאולם החביות, ויציאה לנקודת תצפית על הכרמים הסובבים את 
הכל בהדרכה צמודה של מדריך מקצועי ן. ועל מיכלי הנירוסטה בהם תוסס הייהיקב 

תוכן  סוגי יינות שונים מיינות היקב. 3טעימה של  -ממרכז המבקרים, בסיום הסיור
 ת כפוף לשינויים בהתאם לשיקולים מקצועיים של עורכת הפעילות. הפעילו

  .קיבוץ חולדה -כתובת להגעה: מרכז המבקרים כרם ברקן .3

ו/או לשדרג את הסיור לאדם ₪  40בעלות נוספת של ניתן לרכוש כרטיסים נוספים  .4
במרכז המבקרים. לאדם, וזאת ישירות ₪  35של עם פלטת גבינות בתוספת תשלום 

 .08-998-8788ניתן ליצור קשר עם מרכז המבקרים בטלפון נוספים לפרטים 
להנחיות משרד ובכפוף בהתאם יקב ברקן תהיה השהייה והפעילות במתחם  .5

. במידה שלא יתאפשר מימוש השובר עקב הנחיות משרד הבריאות הבריאות
שתגבלנה את קיום הסיור במרכז המבקרים, יוארך תוקפו של השובר. הסיורים 

בקבוצות ובהרכבים שונים על פי שיקול דעתה של עורכת הפעילות ובלבד  יתקיימו
 שתעמודנה בהנחיות משרד הבריאות כאמור.

 )בכפוף לאמור לעיל(. השובר בתוקף לשנה ממועד רכישת היינות .6
 .מימוש השובר מוגבל לביקור אחד .7
 10:00וביום ו' בשעה  18:00, 17:00הסיורים יתקיימו בימים א', ג' בשעות  .8
או במייל  08-998-8788געה מותנית בתיאום מראש בלבד, בטלפון: ה .9

winery.co.il-KeremBarkan@barkan  
 הכניסה מותנית בהצגת תעודה מזהה  .10
 הלהעברה לאחר ו/או אינ ניתנת הואינ אישית, ניתן למימוש חד פעמי ההינ ההטבה .11

 להמרה לכסף או שווה כסף. ניתנת
עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לספק לזוכה מוצר או שירות שווה ערך או  .12

 .על פי שיקול דעתה ומכל סיבה שהיאדומה לפרס, 
 .ההטבהלא תינתן אפשרות להחלפת מועד אספקת ו/או מימוש  .13

https://www.shufersal.co.il/online/
mailto:KeremBarkan@barkan-winery.co.il


יאשר במעמד  (, בכפוף לכך שהלקוחSMSהשובר יישלח ללקוחות באמצעות מסרון )הודעת  .14

הרכישה את קבלת השובר באמצעות מסרון. מובהר כי מסרון זה אינו מהווה הסכמה לקבלת 

 תוכן שיווקי. 

  
 ההטבההתנאים לקבלת   . 3

 על הזוכה לספק את כל הפרטים הנדרשים למימוש ההטבה.  )א( 
להסבה, לשינוי,  ניתנת ה, ואינולאורח מטעמו , לזוכה בלבדתאישי הינהלפי תקנון זה  ההטבה ( ב)

 להחלפה או להמרה, למעט אם עורכת הפעילות תחליט אחרת.
הינה בכפוף להוראות תקנון זה, ובכפוף לכך שעורכת הפעילות תהיה רשאית  להטבהזכאות  ( ג)

לוודא את זהותו של הזוכה בכל דרך חוקית שהיא, על מנת לוודא כי הפרטים שנמסרו על ידו 
 הינם נכונים ומדויקים.

במידה ויימצא כי אותו משתתף  הטבתועורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את  (ד)
נהג במרמה ו/או בעבירה ו/או בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה ו/או שלא 

 ההטבהעל פי דין. במקרה כאמור בסעיף זה תהיה עורכת הפעילות רשאית שלא למסור את 
 בו בנסיבות כאמור בסעיף זה. שקיבלה מידי מי חזר ההטבהו/או לדרוש את 

  
 הפסקת הפעילות ו/או שינוי תנאיה. 4

עורכת הפעילות תהיה רשאית להאריך או לקצר את המועדים הנקובים בתקנון זה, לשנות את 
תנאי הפעילות ו/או להפסיקה לפני המועדים הנקובים לעיל, הכל על פי שיקול דעתה וללא צורך 

  .בהודעה מוקדמת
 
 . מדיניות פרטיות5

מובהר כי אין חובה חוקית או אחרת מצד המשתתף למסור את פרטיו, אך יובהר כי ללא מסירת 
 הפרטים לא ניתן יהיה להשתתף בפעילות.

המשתתף מאשר כי בעצם השתתפותו בפעילות, הוא מסכים לכך שכל הפרטים אשר נמסרו 
 ומסירתהפעילות לצורך ניהול עורכת הפעילות "( ישמשו את המידעבמהלך הפעילות )להלן: "

 , מבלי ששימוש שכזה ייחשב כפגיעה בפרטיות.השוברים
המשתתף מאשר ומסכים לכך שמסירת המידע על ידו נעשית על פי רצונו החופשי ובידיעה 

 שהמידע ישמש לצורך כאמור.
 וימחקו. בבקשה כי פרטיו האישיים יוסרו עורכת הפעילות כל משתתף רשאי לפנות אל 

 של האישיים פרטיהם את שלישיים לצדדים יעבירו לא מטעמה מיאו /ו הפעילות עורכת
 :שלהלן במקרים אלא, הפעילות באתר פעילותם על שנאסף המידע ואת המשתתפים

 ;לפעילות שירותים של תקינה אספקה לצורך דרוש שהדבר ככל( 1
 פרטי את למסור לה המורה שיפוטי צו האתר מפעילתאו /ו הפעילות עורכת בידי יתקבל אם( 2

 ;שלישי לצד אודותיהם המידע את או המשתתפים
( בכל מקרה שעורכת הפעילות ו/או מפעיל האתר תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע 3

 נזק חמור לגופו או לרכושו של משתתף. 
 אלה ונהלים שמערכות בעוד. מידע לאבטחת ונהלים מערכות מיישמת הפעילות עורכת. 3

 בהם אין, הפעילות במסגרת שיאספו לנתוניםמורשית -בלתי לחדירה הסיכונים את מצמצמים
 באופן חסינה תהיה בפעילות שהשתתפות מתחייבת לא הפעילות עורכת, לכן. מוחלט בטחון

 .במסגרתה שייאסף למידעמורשית -בלתי גישה מפני מוחלט
 
 

 שונות  . 6
בפעילות, לרבות מימוש הזכייה בפרס, הינן על אחריותן הבלעדית מובהר כי ההשתתפות   )א( 

 של המשתתפים בפעילות.
המשתתפים בפעילות, בעצם השתתפותם, ייחשבו כמסכימים לכל הוראות תקנון זה.   )ג( 

עורכת הפעילות ו/או שופרסל ו/או את בהשתתפותם בפעילות פוטרים משתתפי הפעילות את 
מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לפעילות ו/או בקשר עם בחירת הזוכים 



ו/או לכל שלב משלבי הפעילות ו/או לתקנון ו/או לתקלות טכניות כלשהן בקשר לפעילות 
 ומוותרים על כל טענה הקשורה באלה.

ות ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או המשתתף מתחייב לשפות ולפצות את עורכת הפעיל   )ד( 
הוצאה ו/או הפסד, ישיר או עקיף, שייגרמו לה ו/או למי מטעמה בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או 
תביעה שיוגשו נגדה ו/או נגד מי מטעמה אם האחרון הפר את הוראות התקנון או כל הוראת 

 חוק.
חוזה לכל דבר ועניין ועצם ההשתתפות תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והנו    ( ה)

 בפעילות מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.
 כל האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לטעמי נוחות בלבד, ומתייחס לזכר ונקבה במידה שווה. ( ו)
 
 1-800-300-370. ניתן לפנות לשירות הצרכנים של עורכת הפעילות בכל פנייה ובקשה בטלפון 6

 הפעילותבשעות 
  

 ט.ל.ח
 

 

 

 


