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 :הגדרות .1

 למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

  .פארם בע"מקוסמו  -" עורכת המבצע"

מהמוצרים  ,"כיף"מוצרי יח'  2קונים מבצע לחברי מועדון לקוחות שופרסל ה -"מבצעה"
 בין התאריכיםבלבד , ברשת שופרסל כמפורט בנספח ב' לתקנון זה המשתתפים במבצע

נהנים אחד ההורים עם באינסטגרם שומרים את הקבלה, מעלים תמונה , 31.12.2019-27.1.2020
ויכולים לזכות  כותבים מתחת לתמונה מדוע מגיע לכם לנסוע לסופ"ש שופינג בלונדון, ,יחד

 .לבזבוזים $500 -ומלון  ,חבילה זוגית ללונדון כולל טיסהב

אשר מופיע בנספח ב' המצורף " כיףכל מוצר תחת המותג " -"מוצרים משתתפים במבצע"
  .3אשר נרכש בתקופת המבצע שנקבעה בפרק  לתקנון זה

ה ומעלמוצרים  2 שירכושהחבר במועדון "שופרסל"  18מעל גיל כל אדם  -" משתתף"
 להלן.  4 פרקב בתנאים שנקבעו ויעמוד ם המשתתפים במבצעמוצרימה

דרגה שנייה, מבני משפחה  , לרבות,אחים, הורים ובנים ובני זוגם של אלה -"בני משפחה"
 .דהיינו: אחים הורים ובנים של בני המשפחה בני דרגת הקרבה הראשונה

 

 כמפורט להלן.משתתף אשר עמד בתנאי תקנון זה  - "מועמד לזכייה"

אותר, הוכחה  ,להלן 4 פרקב אשר עומד בתנאים שנקבעו מועמד לזכייה  "זוכה"
זכאותו לקבלת הפרס, התייצב במועד ובמקום שנקבע עמו לקבלת הפרס 

ע מכלליות האמור ר תנאי תקנון זה, לרבות ומבלי לגרוועמד בכל ית
כנספח לתקנון זה חתימה על כתב קבלה אישור והודאת סילוק המצ"ב 

   "א".

 המבצע.של שני שופטים המורכב מנציגי עורכת  צוות  -"צוות השופטים"

 

 4כולל טיסה של חברת איזי ג'ט, מלון לילות,  3 -לבסופ"ש  חבילה זוגית ללונדון  -"הפרס" 
בשווי  זוכים שונים חבילות זוגיות לחמישה 5 יחולקובסה"כ . להוצאות נוספות 500$-כוכבים ו

 .31.3.2020-לחבילה זוגית. מימוש הפרס יהיה עד לתאריך ה 2500$מקסימאלי של 

  .בע"מ פארםקוסמו -"ספקית הפרס" 

 

 פרשנות .2

 המבוא לתקנון וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 2.1

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים  2.2
לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ו/או באתרי האינטרנט השונים, , מבצעבדבר ה

 תגברנה לכל דבר ועניין הוראות תקנון זה.

 החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות. 2.3

סעיפי התקנון נכתבו בגוף יחיד ובלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד. התקנון מתייחס לבני  2.4
 שני המינים, יחיד כרבים ולהיפך.

 מבצעתקופת ה .3

 ימי  28"כ בסה .לכול 2020ש ינואר לחוד 27ליום  ועד 2019 דצמבר לחודש 31מיום  החל 3.1
 "(.תקופת המבצע" –)להלן  מבצע

-ייבחר זוכה אחד ובתאריך ה21.1.2020, 14.1.2020, 7.1.2020 כל אחד מהתאריכיםב 3.2
 .זוכים זוגיים 5ובסה"כ ייבחרו שני זוכים  28.1.2020



מובהר בזאת, כי עורכת המבצע תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע, ללא  3.3
 .ת וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדיכל הודעה מוקדמ

 מבצעאופן ההשתתפות ב .4

ומעלה( וכשר לפעולות  18 ןבגיר )ב והינאשר  ףמשתת. תנאי מוקדם להשתתפות במבצע 4.1
-משפטיות )כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב

  יהיה רשאי להשתתף במבצע. ( )להלן: "החוק"(1962

ההשתתפות במבצע מותרת אך ורק לחברי מועדון "שופרסל" לא כולל לקוחות עסקיים. 
קוחות של "שופרסל" על מנת להשתתף, באחריות המשתתף להצטרף למועדון הל

והחברות במועדון נעשית על בסיס התקשרות ישירה בין המשתתף לבין שופרסל, אשר 
 החברה אינה צד לה ואינה אחראית לה.  

שופרסל ", "שופרסל דיל"בפורמטים הבאים של שופרסל ברחבי הארץ: המבצע מתקיים  4.2
 ". אקספרסשופרסל "-ו "Onlineשופרסל ", "שופרסל שלי", "דיל אקסטרה

 או יותר" כיףמוצרי " 2. כל משתתף אשר רכש במהלך תקופת המבצע המבצע אופן 4.3
ברשת שופרסל, , אחת ברכישה , אשר מופיעים בנספח ב', במבצע מהמוצרים המשתתפים

העלאת תמונה שלו ושל אחד ההורים מחובקים  באמצעות במבצע להשתתף רשאי יהיה
המשתתף לספר ותיוגה #כיףבלונדון. כמו כן, נדרש  ו/או עושים כיף ביחד לאינסטגרם

 העלה תמונהש המשתתף. בקצרה מדוע מגיע לו לנסוע עם אחד ההורים לסופ"ש בלונדון
כשבכל פרקים  ארבעהל. המבצע יתחלק בפרס היזכ -עם ההסבר היפה והמעניין ביותר 

 .וגייםזוכים ז 5ובסה"כ  ייבחר זוכה אחד ובפרק אחרון יבחרו שני זוכים פרק

 

התמונות וההסבר המצורף אליהם השופטים ייבחנו את  2התאריכים המוזכרים  בארבעת 4.4
 . שהעלו תמונה והוסיפו הסבר כנדרששל המשתתפים 

פה באופן הי כתבש המשתתף, העלו תמונה והוסיפו הסבר כנדרשמתוך המשתתפים ש 4.5
 בפרס. היזכ יותרניין בעוהמ

יבחרו על ידי צוות שופטים מטעם  )בצירוף התמונה( ביותרפות והמעניינות התשובות הי 4.6
, מבלי שלמשתתפי תהיה כל טענה או עורכת המבצע ובכפוף לשיקול דעתם הבלעדי

 . דרישה או תביעה כלפי עורכת הפעילות או שופרסל

 

 ל משתתף לרבות בני משפחתו יוכל לזכות בפרס אחד בלבד במשך כל תקופת המבצע. כ 4.7

השתתפותו של כל משתתף במבצע ולזכייתו בפרס יהיה עמידה ויודגש, תנאי מוקדם ל 4.8
 בתנאים המצטברים הבאים:

 .  העלה תמונה לאינסטגרם, תייג #כיףבלונדון, כתב הסבר כנדרשהמשתתף  4.8.1

 המשתתף נתן את הסכמתו לתנאי התקנון.  4.8.2

את הוראות התקנון ו/או התחייבות מהתחייבויותיו  המבצעבכל מקרה בו יפר משתתף  4.9
תתפותו במבצע ו/או תהיה רשאית לבטל את הש עורכת המבצע ,עורכת המבצעכלפי 

עורכת מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד  מבצעמשתתף בזכייתו וה
 לעיל. המבצע בקשר לאמור

 הפרסים ואופן מימושם: .5

ס יוכלו לזכות בפר מקרבה ראשונה ושנייה כי כל משתתף, לרבות בני משפחתומובהר,  1.1
 אחד בלבד וכי מלאי הפרסים מוגבל.

הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. הפרס לא ניתן לשינוי,  מבצעהזכייה בפרס במסגרת ה 1.2
מראש ובכתב ועל פי שיקול ספקית הפרס אלא בהסכמת  ,החלפה ו/או המרה בשווה כסף

 דעתה הבלעדי.

 



 יה:יהמועמדים לזכ .6

 בכל התנאים הבאים : לעמוד על המועמד לזכייה  1.3

 המועמד מסר לעורכת המבצע את פרטיו האישיים לרבות מען; וגם 1.3.1

 המועמד חבר מועדון "שופרסל"; וגם 1.3.2

באמצעות ת.ז. והציג בפניה הוכחה  המבצעהמועמד זיהה עצמו בפני עורכת  1.3.3
 וגם  בדבר קניית המוצרים במועדים הרלבנטיים;

לשביעות  מצאה כי הוכחה זכאותו של המועמד לזכייה בפרס מבצעעורכת ה 1.3.4
שמועד קניית המוצרים בה חל במהלך  המלאה ובהגשת חשבונית הקניה רצונה

 וגם  ;תקופת המבצע

לקבלת  מבצעהמועמד לזכייה יתייצב במועד ובמקום שיקבע על ידי עורכת ה 1.3.5
 הפרס; וגם

ם על כתב קבלה אישור המועמד לזכייה עמד בכל תנאי תקנון זה, ובנוסף חת 1.3.6
והודאת סילוק המצ"ב כאמור לתקנון זה כנספח "א" בו הוא הצהיר כי הוא 

שחרור מלא ובלתי מסויג מכל ואת שופרסל  המבצעמשחרר את עורכת 
אחריות, חוזית, נזיקית, פלילית ו/או אחרת בכל הקשור לפרס, לרבות איכותו 

 בקשר לכך. או שופרסל  הו/או אספקתו וכי לא תהיה לו כל טענה כנגד החבר

ו/או כי זכאותו  שלא עמד בתנאי התקנון אשר יתגלה מובהר, כי מועמד לזכייה 1.3.7
 תיפסל זכייתו ולא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו. – הושגה במעשה מרמה

יהוו ראייה מכרעת בכל הקשור למסירת  המבצע כתרישומי עור מובהר כי למען הסר ספק, 6.2
ו/או קליטת ו/או עיבוד נתונים/פרטים ו/או לכל עניין אחר במסגרת מבצע זה ולא תישמע כל 

 טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים/הפרטים.

 

 :הודעה על דבר הזכייה .7

לאחר שתוכח זכאותו של המועמד לזכייה, עורכת המבצע תיצור עימו קשר ע"פ פרטי  1.4
בדבר  הודעה" )להלן: פרטים נוספים בדבר אופן מימוש הזכייהען שמסר ותמסור לו המ

 .הפרס"(, לרבות המקום והזמן שבו ניתן יהיה לקבל את הזכייה

מובהר כי הפרס יימסר לזוכה, רק לאחר שחתם ושלח לעורכת המבצע את כתב האישור  1.5
 על קבלת הפרס והודאת הסילוק המצורף כנספח "א" לתקנון זה.

עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את זמן ומקום מימושו הסופי של הפרס  1.6
 ללא כל אפשרות ערעור על כך. 

על פי שיקול דעתה  למען הסר ספק מובהר, כי עורכת המבצע תהא רשאית לפסול וזאת 1.7
לא אותר ו/או לא חתם על נספח "א"  אשר הבלעדי, משתתף או מועמד לזכייה בפרס

לא עמד באיזה מבין תנאי תקנון זה, ו/או לא התייצב במועד ובמקום שנקבע  לתקנון ו/או
עימו לקבלת הפרס ומשתתף ו/או מועמד לזכייה כאמור לא יהיה זכאי לקבל פיצוי ו/או 

ו/או  עורכת המבצעסעד כלשהו ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד 
 .ןו/או מי מטעמ שופרסל

הודיע לעורכת המבצע בין בעל פה ובין בכתב על  והמשתתף הזוכהיה כי ה ,מוסכם בזאת 1.8
רשאית תהא עורכת המבצע , אזי, ("המשתתף המוותר" )להלן: תר על הפרסלוו רצונו

יהיה מנוע והמשתתף המוותר להעניק את הפרס למשתתף אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי 
ו/או מי ו/או שופרסל  בצעעורכת הממלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי 

 בגין אי חלוקת הפרס למשתתף אחר כאמור. ןמטעמ

שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להחליף את זהות וכמות הפרסים,  עורכת המבצע 1.9
כולם או חלקם, מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת הפרסים בתנאים 
ו/או להוסיף פרסים נוספים על הפרסים האמורים, בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על 

 ידה ומטעמה. 



צורה למימוש או אי היכולת לממש את  עורכת המבצע אינה ולא תהיה אחראית בכל 1.10
הפרסים עקב נסיבות שאינן תלויות בה ו/או לגבי שיבוש, עיכוב, דחייה או כל פגם 
בפרסים ו/או בקשר עמם והמשתתפים הזוכים מוותרים על כל טענה כלפי עורכת המבצע 

 בקשר לכך. ו/או שופרסל ו/או מי מטעמן 

תהא רשאית שלא למסור  עורכת המבצעל דין, מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כ 1.11
את הפרס למועמד שהשיג זכאותו לזכייה באמצעות מעשה עבירה או במעשה שאינו כדין 

. כל עורכת המבצעעל פי שיקול דעתה הבלעדי של וזאת או בניגוד להוראות תקנון זה, 
 המבצעעורכת זו, יצהיר בכתב, אם תדרוש זאת  מבצעמשתתף המועמד לזכייה במסגרת 

ממנו, כי זכותו זו לא הושגה תוך הפרת התקנון או בניגוד לאחד מתנאיו וכי במידה 
מיד עם דרישתה הראשונה,  לעורכת המבצעויתברר, כי לא היה זכאי לפרס, הוא ישיבו 

 על פי כל דין. עורכת המבצעמבלי לפגוע בסעדים וזכויות אחרות העומדות לזכות 

זכות לעשות ככל שתחליט עם הפרסים שלא חולקו, שומרת לעצמה את ה עורכת המבצע 1.12
 .מבצעלאחר סיום תקופת ה

)בריאות, כבודה  מתאים נסיעות לביטוחחשבונם על  לדאוגהזוכים  באחריות 1.13
 . )כפי שיידרש( וכיו"ב(, לדרכון בתוקף ולאשרת כניסה

 

 כללי .8

, המבצע עורכת במשרדיוכן  באינסטגרםבעמוד כיף  לעיון ניתן יהיההרשמי  המבצע תקנון 1.14
 .השרון הוד 8בכתובת: רח' החרש 

, מכל סיבה מבצעתהיה רשאית לשנות את  תקנון זה ו/או את תנאי ה מבצעעורכת ה 1.15
 שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר משתתף במבצע, כי קרא את התקנון וכי הוא  1.16
התקנון, הוא מסכים כי תקנון זה יחול  מקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את

 עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו,  עורכת המבצע 1.17
התקינה של רשת האינטרנט, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת  פעילותםל

אחר, על כל רכיביהן, ולא תישא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, 
, במישרין ו/או מבצעמניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפותו ב

 בעקיפין.

, מבצעלא רק, ברשת התקשורת ו/או באתר הארעה תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך  1.18
בכל אופן  מבצעשיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותה התקינה של ה

, לא תהא למשתתפים כל מבצעשהוא, ו/או כדי למנוע מבעד מי שמעוניין מלהשתתף ב
או /ו/או מי מטעמה ו ו/או שופרסל עורכת המבצעטענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 

לא תישא ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא  ו/או שופרסל עורכת המבצעהמפעילה. 
תידרש לשפות משתתף כלשהו, בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או נזק עקיף לרבות נזק 

 .מבצעתוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו ב

גע לכל ובנו מבצעהסופית בכל עניין הנוגע להבלעדית ותהיה הפוסקת  עורכת המבצע 1.19
שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי 

, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו, ולמשתתף מבצעצפוי שייווצר במהלך ה
 לא תהיה כל טענה בשל כך.

חברת  סנו,ההשתתפות במבצע אסורה על מנהלי ועובדי עורכת המבצע וכן על עובדי חברת  1.20
 שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם.ברוקנר לוי יער ועובדי שופרסל ו

ת כלפי ואחראי יהיולא  ו/או שופרסל עורכת המבצעלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי  1.21
 מבצעהמשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף ו/או לאחר, עקב ה

ו/או נזק שנגרם במהלך  מבצעתתפותו בו/או בשל זכייתו בפרס כלשהו ו/או עקב הש
 .מבצעה

כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, יחולו על הזוכה ויהיו על חשבונו  1.22
תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס, אם תידרש  עורכת המבצעועל אחריותו בלבד. 

לכך על פי הדין, את פרטי הזוכה ו/או ניכוי מס במקור. המתחרים נותנים בזאת אישור 



ו/או למי מטעמה, לקזז, לנכות או להפחית כל תשלום נדרש, בהתאם  עורכת המבצעל
הו בקשר ו/או מי מטעמה לא תישא בתשלום מס כלש ו/או שופרסל עורכת המבצעלדין. 

 לזכייה.

, הנערכת בהתאם לתקנון מבצעמצהיר, מסכים ומאשר כי ידוע לו שה מבצעהמשתתף ב 1.23
, וכי יתכן מבצעזה, משלבת מרכיבים של שעשוע ואף הנאה שהוענקו לו עם השתתפותו ב

, עשויים להתרחש שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות עורכת המבצעכי על אף מאמצי 
, ואשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף מלזכות בפרס ו/או בצעעורכת המשאינם בשליטת 

 מלקבל פרס.

ומי מטעמן,  ן, עובדיהןמנהליה ו/או שופרסל עורכת המבצעהמשתתף פוטר בזאת את  1.24
, ההשתתפות )או אי ההשתתפות( ו/או מבצעמכל טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר עם ה

בגינם. המשתתף מצהיר כי התחייבות זכייה בה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד 
 ניתנת לשינוי או ביטול. יזו הינה בלתי חוזרת ובלת

, בכל דרך, או מבצעבנסיבות בהן משתתף עשה או עושה שימוש העלול לגרום הפרעה ל 1.25
הפרעה למשתתפים אחרים, או נוהג באופן המהווה עוולה אזרחית או עבירה פלילית, או 

ותו משתתף פועל באופן הנוגד ו/או מפר את התנאים באופן המעורר חשד סביר, כי א
 עורכת המבצע, תהיה מבצעהקבועים בתקנון זה ו/או כל דין, לרבות חדש ו/או הפרעה ל

ו/או לפסול את השתתפותו, ללא צורך  מבצערשאית להגביל ו/או למנוע את השתתפותו ב
זכאית  רכת המבצעעובמתן הודעה מוקדמת, ולא יהיה בכך כדי לגרוע מכל סעד לו תהא 

  על פי כל דין.

עורכת המשתתף יישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצה ו/או ישפה, לפי העניין, את  1.26
ו/או את מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה  ו/או שופרסל המבצע

תיים, הראשונה לעשות כן, בגיל כל נזק )לרבות, אך לא רק, נזקים ישירים, עקיפים, נסיב
תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין(, הפסד, אובדן והוצאות, מכן מין וסוג, וכן 
הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, הנובעת מעשה ו/או 
מחדל שלא כדין, בקשורים בדרך כלשהי למצג ו/או התחייבות שנתן על פי הוראות תקנון 

 שרין ו/או בעקיפין של איזו מהוראות תקנון זה. זה ו/או הפרה במי

 פרסום שמות הזוכים בעיתונות הארצית ובכלל.עורכת המבצע אינה מתחייבת על  1.27

 
 
 מבצעביטול ה .9

 מבצעו/או את ה מבצעשומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מה מבצעעורכת ה 1.28
כולה בכל שלב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. בנוסף גם במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, 
שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע מהמשתתפות את היכולת להשתתף 

, עקב אילוצים שאינם תלויים בה ומכל סיבה אחרת. מבלי לגרוע מכלליות האמור מבצעב
בנה, תוכן, נהלי ותקופת הפעלות, תאריך רשאית לשנות את מ מבצעלעיל, עורכת ה

, תקופתה או כל מועד המצוין בה, סוג וכמות הפרס/ים, וכן את אופן חלוקת מבצעה
 .בדבר השינוי לפרסום הודעהובכפוף הפרס, והכול, על פי שיקול דעתה הבלעדי 

 
 והודעה על כך תפורסם בהתאם. מובהר, כי שינוי כאמור לעיל, יכנס לתוקפו באופן מיידי      

 
 אחריות .10

ו/או מי מטעמה לא  ו/או שופרסל מבצעכי עורכת המוסכם למען הסר כל ספק,  1.29
המידע במערכת המבצע ו/או כל תקלה אחרת שאו בכל אחריות שהיא במקרה של אובדן יי

מכל סיבה שהיא )לרבות אך לא רק כתוצאה מפגם ו/או תקלה בתוכנות מחשב ו/או  וזאת
 בציוד מחשב כלשהו(. 

 

 כתהיה עורת, כאמור בלתי צפוי עאירוו/או במקרה של תקלה ו/או טעות ויובהר,  1.30
לשנות כל  מבצע ו/אולבטל את ה ,הבלעדי והמוחלט ה, עפ"י שיקול דעתתרשאי המבצע

הפרסים העומדים כמות לרבות,  י הוספה, גריעה או שינוי(,)ע" מבצעתנאי מתנאי ה
 מבצעתיחשב כתוספת לתקנון ה ,כל פעולה כאמור .ו/או מהותם ו/או שיעורם לחלוקה

 .פיםמשתתהכל את ייב יחו



אחראית לכל עיכוב במועדים לא תהיה  שופרסל או/וכמו כן, עורכת המבצע  1.31
אשר מקורו בגורמים שאינם בשליטתה לרבות אסונות טבע, מלחמה,  הז מבצעהקבועים ב

 .וכדומה צד שלישי כלשהושביתה, פעולה רשלנית ו/או של 
 

ו/או  מבצעפוטר את עורכת ה הואומתחייב בזאת כי  , מצהירםמסכי המשתתף 1.32
ו/או כל מי מטעמה, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או  שופרסל

 .לעיל 10.3 – 10.1, לרבות אלו שצוינו בסעיפים ןולתוצאותיה מבצעתקלות בבעקיפין ל
 

 

 קניין רוחני .11

)כולל בטקסטים, קבצים וסמלים שייעשה בהם שימוש  מבצעכל זכויות הקניין הרוחני ב 11.1
 .מבצע( הנם רכושה הבלעדי של עורכת המבצעבמסגרת ו/או לצורך ה

 
רישיון בלתי חוזר, עולמי, ללא כל לעורכת המבצע ו/או שופרסל המשתתף מעניק  11.2

תמלוגים, ניתן להעברה, עם אפשרות להעניק רישיונות משנה ללא הגבלה, למשך תקופה 
עבודה בלתי מוגבלת, לפרסם את התשובות )לרבות העתקה, שינוי, פרסום ו/או ביצוע כל 

, הבלעדין נגזרת( באתר המבצע ו/או בכל פלטפורמה או מדיה אחרת, על פי שיקול דעת
על כל הזכויות המוסריות אשר עשויות להיות לו ביצירה ומתחייב שלא לאכפן. ומוותר 

להוסיף קרדיט לזוכים עורכת המבצע ושופרסל רשאיות מבלי לגרוע מהאמור לעיל, 
 הבלעדי. ןלשאלות הפתוחות, בהתאם לשיקול דעתבפרס בקשר עם השימוש בתשובות 

 פרטיות .12

יועברו לשופרסל לעורכת המבצע ושופרסל הפרטים אשר נמסרו שמשתתף מסכים ה 12.1
לשם ניהול המבצע ו/או מסירת הפרסים. שימוש עורכת המבצע ושופרסל וישמשו את 

 לא ייחשבו כמיעורכת המבצע ושופרסל כזה במידע לא ייחשב כפגיעה בפרטיות, ו
 שפוגעים בפרטיות בשל פעילות זו. 

אם אותו משתתף יימנע  אולם)שום חובה חוקית למסור את המידע  המשתתף עללא חלה  12.2
מלמסור מידע זה, הוא לא יהיה רשאי להשתתף במבצע(, ומסירת המידע נעשית על פי 

 רצונו החופשי ובאישורו.

קוב או לאסוף מידע לעעורכת המבצע ושופרסל רשאיות המשתתפים מסכימים בזאת כי  12.3
לגבי השימוש אותו עושים המשתתפים באתר המבצע, על ידי שימוש ב''עוגיות'' 

(Cookies פיסות מידע אשר אתר המבצע שולח למחשב המשתתף או לכל מכשיר קצה( )
אחר בזמן שהמשתתף גולש או עושה שימוש באתר המבצע(. פעולה זו נעשית על מנת 

מבצע באמצעים כדוגמת שימור מידע אודות לשפר את חווית המשתמש באתר ה
העדפותיו או על מנת לעקוב ולפקח על השימוש באתר המבצע על ידי המשתמשים או 
לצרכי שיפור אתר המבצע. המידע הנאסף על ידי "עוגיות" אלו לא יימסר לצדדים 

 שלישיים ויישמר לצרכים פנימיים בלבד.

וגיות" במחשבו באמצעות שינוי כל משתתף רשאי לבחור כי לא ייעשה שימוש ב"ע 12.4
הגדרות הדפדפן שלו )כל דפדפן הוא שונה, לכן מומלץ לעיין בקובץ העזרה של הדפדפן על 
מנת ללמוד את הדרך הנכונה לשנות הגדרות של פונקצית ה"עוגיות"(. אם משתתף בחר 
לנטרל קבלת "עוגיות" מאתר המבצע, הוא עדיין יוכל להשתמש באתר המבצע, אולם 

 לא להיות מסוגל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר המבצע. שעשוי הוא 

החברה רשאית לפרסם ו/או להתיר לפרסום את פרטי הזיהוי של הזוכים, בהתאם לדין  12.5
החל. קבלת הפרסים מותנית בהסכמת הזוכה לפרסום פרטיו כזוכה במבצע לרבות 

 פרסום באתר המבצע.

 

 דין, שיפוט והתיישנות .13



ל תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית הדין החל ע
יפו. תקופת ההתיישנות לכל תביעה הקשורה -נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב

 .מבצעהינה שלושה חודשים ממועד סיום תקופת ה מבצעל
 

שיווקית גרידא, ולא ייחשב  מבצעהינו לצורכי  מבצעלמען הסר ספק יובהר עוד כי תקנון ה
 לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה, כי הזכייה אינה תלויה בגורל. 224כהגדרתה בסעיף  מבצע

 

 שאלות ובירורים .14

  eti@sano.co.ilלבירורים שאלות  ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת:

 הננו מברכים אותך על השתתפותך במבצע ומאחלים לך הצלחה רבה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח "א"

 כתב אישור על קבלת הפרס והודאת סילוק
 

 



 סופ"ש " המבצעוכי במסגרת  הפעילותאני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי קראתי את תקנון 
זכיתי בפרס  ,"(עורכת המבצע)להלן: " בע"מפארם קוסמו באמצעות  " ופינג עם אמא בלונדון זה מוי כיףש

כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי (, ו"הפרס")להלן:בהתאם למפורט בתקנון 
ו/או מי מטעמה בקשר עם זכייתי ו/או הנובעות מזכייתי וכן אני מאשר כי הנני  ו/או שופרסלעורכת המבצע 

בפרסומים  שנשלחו, ייתכן שיוצגו האישיים , לרבות הפרטים המבצעשהתוכן שנשלח לעורכת מודע לכך 
 באמצעי התקשורת השונים.מסחריים 

 
באופן סופי ומוחלט מכל טענה  ןמטעמו/או מי ן ו/או מנהליהו/או שופרסל   עורכת המבצעהנני פוטר/ת את 

 ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור, בקשר עם זכייתי או כל הנובע ממנה.
, חברת ברוקנר לוי יער וחברת שופרסל עורכת המבצעבן משפחה של עובד  הנני מצהיר/ה כי אינני עובד או

 .  בע"מ
 

 תאריך:_____________________
 שם הזוכה )פרטי + משפחה(:_________________________ מספר ת.ז.:______________ 

 תאריך לידה: _______________
 ___כתובת:_____________________________ מיקוד:_________

 טלפון:__________________ טלפון נייד:____________________
 חתימת הזוכה:__________________________

_____________________________________________________________________ 
 
 
 

שנתן  הריני לאשר כי מר _________________________, חתם בפני על כתב זה מרצונו החופשי ולאחר
 את הסכמתו לאמור לעיל.

 
 

__________________ 
 חתימה + ת.ז.

 

 

 
 במידה והזוכה קטין יש למלא את הפרטים המופיעים מטה:

 שמות האפוטרופוסים: _________, _________ מספרי ת.ז. ________, _________

 כתובת: ___________________________ מיקוד: ____________________

 _________________ טלפון נייד: ______________________טלפון: 

 חתימות האפוטרופוסים: ______________________  ___________________

 

 

 

 

 

 



 

 "ב'"נספח 

 המוצרים המשתתפים במבצע
 

 תאור פריט ברקוד
גורם 
 ארוז

מעורב-כיף שלישיה                         5423888  8 

 8 שלישיה כיף צבעוני                        4731472

 8 כיף שלישיה בוב ספוג                      7290108350265

ליטר אלוורה 1כיף                         4731076  12 

ליטר קמומיל 1כיף                         4731090  12 

ליטר אצות ים 1כיף                        5424403  12 

ליטר ג'נסינג 1כיף                        4731083  12 

ל' יסמין לבנדר1כיף                       7290012823251  12 

 12 ג'ל כיף חזק במיוחד (כחול)                5427633

 12 ג'ל כיף לשיער רטוב (כתום)                5427626

5427619               ( לשיער קוצים (ירוקג'ל כיף   12 

מ2000כיף                         7290012823794  6 ל לבנדר"

מ2000כיף                        5427756  6 ל אלוורה"

מ2000כיף                        5427763  6 ל גינסנג"

מ2000כיף                        5427732  6 ל קמומיל"

מ2000כיף                       5427749  6 ל אצות ים"

7290013848789                           4X12 כיף מוצק דבש 

7290013848796                           4X12 כיף מוצק שקד 

7290013848802                         4X12 כיף מוצק לבנדר 

7290013848819                         4X12 כיף מוצק לוטוס 

7290012823886                       4X12 כיף מוצק אוקינוס 

7290013848833                       4X12 כיף מוצק אצות ים 

7290013848826                    4X12 כיף מוצק קוקוס וניל 

מ700כיף ת.רחצה דבש                     7290108356113  12 ל"

מ700כיף ת.רחצה לבנדר                   7290108356137  12 ל"

מ700כיף ת.רחצה שקדים                   7290108356106  12 ל"

מ700כיף ת.רחצה אוקינוס                 7290108356168  12 ל"

מ700כיף ת.רחצה מאסק יסמין              7290108356151  12 ל"

מ700כיף ת.רחצה קוקוס וניל              7290108356120  12 ל"

 12 ל"מ700 כיף ת.רחצה ורד ושמן קוקוי                7290108357028

מ 700כיף ת.רחצה מרשמלו                 7290108356007  12 ל"

מ 700כיף ת.רחצה קרמל מלוח              7290108356076  12 ל"

מ 700כיף ת.רחצה מנטה קפואה             7290108356052  12 ל"

מ 700לימון -כיף ת.רחצה מרנג            7290108356069  12 ל"

מ 700כיף ת.רחצה סורבה מנגו             7290108356083  12 ל"

מ 700כיף ת.רחצה קרם עוגיות             7290108356021  12 ל"

מ 700תפוז -כיף ת.רחצה שוקולד           7290108356038  12 ל"

מ 700כיף ת.רחצה סוכריות ג'לי           7290108356045  12 ל"

מ 700כיף ת.רחצה מסקרפונה ופירות יער    7290108356014  12 ל"

מ 700כיף מרכך קרטין וחמאת שיאה         7290108357806  12 ל"



מ 700כיף שמפו         7290108357752  12 ל קרטין וחמאת שיאה"

מ 700כיף מרכך דק ושביר       7290108357783  12 ל גו'גי ברי"

מ 700כיף מרכך רגיל     7290108357769  12 ל תפוח וזרעי צי'ה"

מ 700כיף שמפו רגיל     7290108357707  12 ל תפוח וזרעי צי'ה"

מ 700כיף מרכך יבש    7290108357776  12 ל רימונים ושמן ארגן"

מ 700כיף שמפו ומרכך    7290108357745 " תאנה ומנטה 1-ב2ל   12 

מ 700כיף שמפו יבש    7290108357714  12 ל רימונים ושמן ארגן"

מ 700כיף שמפו נגד קשקשים    7290108353334  12 ל שמן עץ התה"

מל שמן עץ התה ואסאי 700כיף מרכך קשקשים   7290108353341  12 

מל גו'גו700כיף שמפו דק שביר  7290108357721  12 ברי ומורינה 

מל 700כיף מרכך ורד ושמן קוקוי   7290108357011   12 

מל 700כיף שמפוך ורד ושמן קוקוי   7290108357004   12 

 12 ספוג כיף פיראט                           286488

 12 ספוג כיף פרינה                           286525

 12 ספוג כיף מסאז'(צהוב)                     286501

 

 

 

 

 

 
 

 
 


