
 .9.8.2021-7.20216שופר  פעילות מתחם תקנון

 הגדרות .1

 למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

 או"עורכת הפעילות" 

איזור תעשייה פארק אפק, ראש , 12המלאכה , שכתובתה ברחוב בע"מ (1963דנשר )  " החברה"
 520040239. ח.פ. העין

  "הפעילות"מפעילת אתר 

 שופרסל בע"מ   "שופרסלאו "

מתוך  מוצרים (2) שני( רכש 2( 18בגיר )מעל  (1אדם העונה על כל התנאים הבאים:  "משתתף"
וזאת במסגרת חשבונית אחת )להלן:  בפעילותרשימת המוצרים המשתתפים 

, כמפורט בפעילותבאחת מנקודות המכירה של שופרסל המשתתפות  "(החשבונית"
ה' לאורך -בימים א' הפעילותנרשם לאתר ( 3חשבונית השמר את ו תקנון זהל 4.1בסעיף 

זין את פרטיו האישיים וכן את מספר החשבונית ( ה4 הפעילותכל היממה בתקופת 
את תנאי תקנון זה ואת ההסכמות  אישר( 5; הפעילותבאתר  במקומות המיועדים לכך

שאלה העל  ענה( 6 אגרי המידע המאובטחים של שופרסל;שלפיהן הפרטים יישמרו במ
; הכל בהתאם וכן על שתי שאלות סגורות "(השאלה הפתוחהפתוחה )להלן: "ה

 תקנון זה. הוראות ובכפוף ל הפעילותלהוראות המופיעות באתר 

 25 עד ייבחרו, ועל שתי שאלות סגורות השאלה הפתוחהעל מתוך המשתתפים אשר ענו  "הפעילות"
 נתו/או מעניי תהכי יצירתיאת התשובה ענו  אשר (בגין כל יום פעילות 1זוכה ) זוכים

לפי שיקול והכל , וכן ענו נכונה על שתי שאלות סגורות לשאלה הפתוחה תו/או מקורי
  כנגד הצגת החשבונית הם יזכו בפרס.ו, וועדת השיפוטשל ה הבלעדי דעת

 ., כתנאי לקבלת הפרספעילות את החשבוניתמשתתף אשר זכה בפרס, יתבקש להציג לעורכת ה
 Music.triv.co.il  "הפעילותאתר "

 

 והמיובאים ע"י החברה BEו הנמכרים בשופרסל Adidasומוצרי  Energizerמוצרי  "מוצרים משתתפים"
 .בנספח א'והמפורטים 
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  .ו/או מי מטעמה וועדה המורכבת מנציגי עורכת הפעילות ועדת השיפוט""ו

 כללי .2
 

 האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים ולגברים כאחד. .2.1
 

וכן את התנאים וההוראות אשר יחולו  הפעילותתנהל תזה נועד להסדיר את הכללים שעל פיהם  תקנון .2.2
 .בפעילותעל ההשתתפות 

 הפעילותתקופת  .3
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תקופת )להלן: " )כולל( 9.8.2021 ליוםועד  6.7.2021 החל מיוםבימים א' עד ה'  הפעילות תערך .3.1
 "(.הפעילות

 
מכל סיבה  הו/או לבטל הפעילותלשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת  הזכותעל החברה שומרת  .3.2

בעניין  ו/או מי מטעמהו/או שופרסל כלפי החברה ולא תשמע כל טענה , סבירה שהחברה תמצא לנכון
 .זה

 

 הותנאי ההשתתפות ב הפעילותכללי  .4
 

 
בפורמטים הבאים של שופרסל ברחבי הארץ: "שופרסל דיל", "שופרסל דיל  תקייםת הפעילות .4.1

 . "BE" "שופרסל אקספרס"-" וOnlineאקסטרה", "שופרסל שלי", "שופרסל 
 

 ( מוצרים3) שלושה הפעילותבתקופת  נדרש: )א( לרכוש בפעילותהמעוניין להשתתף  משתתףכל  .4.2
באחת מנקודות  "(החשבונית)להלן: " במסגרת חשבונית אחת בפעילותמהמוצרים המשתתפים 

ה' לאורך -בימים א'; )ב( להיכנס לעיל 4.1, כמפורט בסעיף בפעילותהמכירה של שופרסל המשתתפות 
להזין את פרטיו האישיים וכן את מספר החשבונית  ; )ג(הפעילותלאתר  הפעילותבתקופת  כל היממה

ואת ההסכמות שלפיהן הפרטים יישמרו  תנאי תקנון זהלאשר את ; )ד( לכך יםהמיועד מותבמקו
שתי שאלות סגורות וכן לענות על על נכונה לענות ; )ה( במאגרי המידע המאובטחים של שופרסל

יש לשמור את  .ובכפוף לתקנון זה הפעילותהכל בהתאם להוראות המופיעות באתר פתוחה השאלה ה
 . קבלת הזכייההחשבונית עד מועד 

 
מובהר כי בכל מקרה לא ניתן לזכות יותר  אחת בלבד.פעם ף להשתתף למשתת תמאפשרחשבונית כל  .4.3

 מפעם אחת. 
 

תקופת הפעילות בה' -כל יום מהימים א עבור זוכה אחד שיפוטהועדת תבחר  בסיום תקופת הפעילות .4.4
  זוכים. 25 עד ייבחרובסך הכל  .(שבת וחגשישי, לא כולל )

 
ענתה את אשר  בפעילותהמשתתפים קבוצת , מבין שיקול דעתה הבלעדיתבחר לפי  ועדת השיפוט .4.5

ההחלטה על הזוכה תתבסס על השאלה הפתוחה. התשובה המקורית/מעניינת/יצירתית ביותר על 
כדוגמת יצירתיות, מקוריות, הומור וכיו"ב. החלטה זו תיקבע על פי שיקול דעתה שונים קריטריונים 

 המוחלט של הוועדה, והחלטתה תהיה סופית ומוחלטת.  
 

התשובות  והזנתומספר החשבונית  של המשתתף הפרטים האישייםמובהר בזאת כי האחריות להזנת  .4.6
של המשתתף לבדו ובאופן בלעדי הינה  הפעילותאתר ב התשובה לשאלה הפתוחהלשאלות הסגרות ו

יובהר כי אין חובה חוקית או  לעניין זה. ןמי מטעמשופרסל ו/או ולא תישמע טענה כנגד החברה ו/או 
 אחרת מצד המשתתף למסור את פרטיו, אולם ללא מסירת הפרטים לא תתאפשר השתתפותו בפעילות.

 
באחריות בגין שיבושים במערכות התקשורת או ברשתות  נהלא תישאו/או שופרסל כי החברה  מובהר .4.7

נתון לרשומה או לאו תוכנת מחשב מכל סוג שהוא אשר עשויה לגרום  ההתקשורת או בכישלון חומר
תחשב  ולאהוכחה של שליחה לא תתקבל  .עיכוב בשיגור , נזק און, לאבדשוגריםכלשהו לא להיות מ

 כהוכחת קבלה.
 

, המשתתפים המוצרים ת מצג, בכל דרך שהיא, לגבי כמותויוצר ןת ואינומתחייב ןאינשופרסל החברה ו .4.8
ו/או במלאי  להימצאותם בשוקמתחייבות  , ואינןהפעילותאם בכלל, אשר ישווקו במהלך תקופת 

 .או חלק מהן החנויות
 

 בהםוכללי הזכייה  יםהפרס .5
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  פעם אחת בלבד ללא קשר למספר הפעמים שהשתתף. כל משתתף יוכל לזכות .5.1
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או דומה לפרס על פי  עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לספק לזוכה מוצר או שירות שווה ערך .5.2
 שיקול דעתה ומכל סיבה שהיא.

 
מובהר כי באחריות ספק הפרס בלבד ואינו באחריותה של עורכת הפעילות. , פרסושימוש ב מימוש .5.3

 . בוו/או תוקפו ו/או כל שינוי  ו/או שימוש בו אינה אחראית על טיב הפרס ו/או מימושו החברה
 

על מנת מהזוכים בפרס כל אחד  םנציג החברה קשר עצור יי ,הזוכים בפרס מן סביר לאחר בחירתז .5.4
ליצור קשר עם הזוכה מסיבות  היה ולא יעלה בידה של החברה .בפרס םעל זכיית הםלהודיע ל

, היא תהיה רשאית להכריז על של החברה לאחר קיום פעולות סבירות מצידהזאת , הקשורות בזוכה
הזכייה כבטלה ולנהוג בפרס לפי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין, לרבות בחירת זוכה חליפי חלף 

ו/או מי מטעמה כל דרישה או טענה ו/או שופרסל הזוכה המקורי, ולא תישמע או תתקבל כנגד החברה 
  בנושא זה.

 
חשבונית ה –הקנייה את הוכחת , למי מטעמהלחברה או על מנת לקבל את הפרס, יידרש הזוכה לספק  .5.5

 לא עמדובפרס  הזוכיםאם  את כל המסמכים הנדרשים לצורך מימוש הפרס.קבלה שבגינה זכה, ו /
או ו/ולא תישמע כל טענה כנגד החברה  הפרס, הם לא יהיו זכאים לממש את תקנון זהבדרישות 

 לעניין זה. ןמי מטעמשופרסל ו/או 
 

  .העברה, מכירה או המחאה של הפרס על ידי הזוכה לצד שלישי אסורה .5.6
 

את  החברה נציגיללהעביר הזוכה בפרס , על ך הקשור אליו(מכל מס ו)א על מנת לקבל את הפרס .5.7
בהתאם לפרטים  יינתן לזוכההפרס בהתאם להנחיות שיקבל. חשבונית באמצעותה השתתף וזכה ה

לא תהיה מחויבת פרס שיישלח ולהחברה לא תהיה אחראית לכל נזק או אובדן . ידה/על ידו שימסרו
  .להעניק פרס חליפי

 
לא יהיו אחראים ולא יהיו חייבים בשיפוי בגין כל אבדן, נזק ישיר מטעמן ו/או מי  , שופרסלהחברה .5.8

הפסד, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים ו/או לצדדים ו/או עקיף, 
שלישיים כלשהם כתוצאה מהשתתפות בפעילות או מימוש הזכייה ו/או בקשר עם הפעילות או 
כתוצאה מהשימוש בפרסים וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותם ו/או אי השתתפותם בפעילות עילה 

 ו דרישה.לכל תביעה ו/או טענה ו/א
 

זכאותו של כל אחד ואחד מן הזוכים לקבל את הפרס תיבדק על פי הוראות הדין החל ובהתאם  .5.9
להוראות תקנון זה. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ו/או מכל דין חל, החברה או כל מי שפועל מטעמה 

כל מי אשר מורשים שלא להעניק את הפרס ו/או לחסום השתתפות של משתתף כלשהו, לפי העניין, של 
, בין במישרין ובין בעקיפין, בדרך של עבירה או באמצעות מעשה לא בפעילותזכה בפרס ו/או השתתף 

זה ו/או בדרך שנחשבת כבלתי הוגנת, מכל בחינה,  פעילותחוקי ו/או שאינו בהתאם להוראות תקנון 
 וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 
החברה ו/או מי מטעמה, תהיה רשאית, מעת לעת, ל ו/או שופרסמבלי לגרוע מכלליות האמור,  .5.10

והיא תהיה רשאית  בפעילותלפי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך בדיקות של אופן השתתפות המשתתפים 
ו/או להימנע מלהעניק את הפרס לכל אדם, אשר יש לגביו חשש  הכול מהפעילותלפסול משתתפים 

, בין באופן ישיר בפעילותהחברה, כי השתתף שופרסל ו/או הבלעדי של  ןדעתסביר, בהתאם לשיקול 
ובין באופן עקיף, בדרך של תרמית או בכל צורה בלתי חוקית או בלתי הוגנת אחרת כלפי המשתתפים 

 האחרים.

 קניין רוחני .6
 

בין השאר ולא רק, סימני מסחר, סודות מסחריים, זכויות  ,כל זכויות הקניין הרוחני )מכל סוג(, לרבות .6.1
ו/או כל  הפעילות אתרו/או  לפעילותיוצרים וכדומה, בין אם זכויות אלה רשומות ובין אם לאו, בקשר 

, העיצוב שלו וכל תוכנה, יישום, קוד, גרפיקה הפעילות אתרחלק שלו, לרבות בין השאר: התכנים של 
ו/או קבצי וידיאו אחרים, קבצי טקסט וחומרים אחרים, בין בצורה של קוד מקור, קוד אובייקט ובין 

, ויישארו רכוש בלעדי של יןי, לפי הענשופרסלבממשק חיצוני, הם רכושם הבלעדי של החברה ו/או 
 .   יןיו/או שופרסל, לפי הענ החברה
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משתתף מסכים כי הוא לא ימכור, ישנה, יעתיק, יפרסם, ישדר, יציג, יעשה פעולות של הנדסה כל  .6.2

ללא  הפעילות אתרכל מידע או תוכן אשר נכללים בלהפוכה, או יכין יצירות נגזרות מכל סוג או מתאר, 
 ותהפעיל אתרוכי הוא יימנע מלהשתמש בו/או שופרסל )לפי העניין( אישור מוקדם בכתב של החברה 

של צדדים  או/ושופרסל של  בכל דרך שעלולה להוות הפרה של זכויות הקניין הרוחני של החברה ו/או
 . החברה, ללא הסכמה מוקדמת בכתב של )לפי העניין(  שלישיים

 
מעניק לחברה רישיון בלתי חוזר, עולמי, ללא כל תמלוגים, ניתן להעברה, עם אפשרות  ףהמשתת .6.3

התשובות לשאלה ם את , לפרסתקופה בלתי מוגבלת להעניק רישיונות משנה ללא הגבלה, למשך
ו/או בכל  תהפעילו באתר)לרבות העתקה, שינוי, פרסום ו/או ביצוע כל עבודה נגזרת(  הפתוחה

מוותר בזאת לטובת  ף. המשתתל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברהאחרת, עפלטפורמה או מדיה 
ומתחייב שלא  היצירב ולאשר עשויות להיות החברה ו/או מי מטעמה, על כל הזכויות המוסריות 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית להוסיף קרדיט לזוכים בפרס בקשר עם  .לאכפן
 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. ,ההפתוח ההשימוש בתשובות לשאל

 

 רטיותפ .7
 

נמסרים לשופרסל, פרטי המועמדים לזכייה בלבד יימסרו הפעילות הפרטים אשר נמסרים באתר  .7.1
. שימוש כזה במידע לא ייחשב כפגיעה בפרטיות, לעורכת הפעילות וזאת למטרת מסירת הפרסים

  כל מי שפועל מטעמה, לא ייחשבו כמי שפוגעים בפרטיות בשל פעילות זו. ו/אושופרסל  והחברה ו/או
 

אם אותו אולם ו/או למי מטעמה ) שופרסללשום חובה חוקית למסור את המידע  על המשתתףלא חלה  .7.2
והסכמתו  המידעמסירת (, ובפעילותלהשתתף יהיה רשאי לא  , הואמשתתף יימנע מלמסור מידע זה

 .ובאישורונעשית על פי רצונו החופשי פעילות להעברת הפרטים לעורכת ה
 

לעקוב או לאסוף מידע לגבי השימוש אותו עושים  תרשאישופרסל המשתתפים מסכימים בזאת כי  .7.3
 הפעילותאשר אתר )פיסות מידע  (Cookies) , על ידי שימוש ב''עוגיות''הפעילותהמשתתפים באתר 

 גולש או עושה שימוש באתרהמשתתף או לכל מכשיר קצה אחר בזמן ש המשתתף שולח למחשב
באמצעים כדוגמת  הפעילות(. פעולה זו נעשית על מנת לשפר את חווית המשתמש באתר הפעילות

על ידי המשתמשים  הפעילותהעדפותיו או על מנת לעקוב ולפקח על השימוש באתר אודות שימור מידע 
אלו לא יימסר לצדדים שלישיים  "עוגיות". המידע הנאסף על ידי הפעילותלצרכי שיפור אתר או 

 ויישמר לצרכים פנימיים בלבד.
 

באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן שלו במחשבו  "עוגיות"ייעשה שימוש בכי לא כל משתתף רשאי לבחור 
ך הנכונה לכן מומלץ לעיין בקובץ העזרה של הדפדפן על מנת ללמוד את הדר )כל דפדפן הוא שונה,

, הוא הפעילותמאתר  "עוגיות"(. אם משתתף בחר לנטרל קבלת "עוגיות"ת הלשנות הגדרות של פונקצי
אולם הוא עשוי לא להיות מסוגל להשתמש בחלק מהשירותים  ,הפעילותלהשתמש באתר עדיין יוכל 

 . הפעילותוהתכונות באתר 

 שונות .8
 

על מנת שיוכל להשתתף המשתתף אחראי למסור את כל הפרטים הנדרשים באופן מלא ומדויק  .8.1
 . בפעילות

 
החברה רשאית לפרסם ו/או להתיר לפרסום את פרטי הזיהוי של הזוכים, בהתאם לדין החל. קבלת  .8.2

 .הפעילותלרבות פרסום באתר  בפעילותהפרסים מותנית בהסכמת הזוכה לפרסום פרטיו כזוכה 
 

סוג במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים מכל  .8.3
 שהוא, לרבות באמצעי תקשורת אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 
, לרבות בפעילותהמשתתפים מסכימים כי כל פגם ו/או עיכוב ו/או הפרעה או כל דבר בעל אופי דומה  .8.4

ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כתוצאה מכח עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת 
ו/או פגמים או שיבושים אחרים, לא ייחשבו כהפרה של תקנון  הפעילותאו שיבושים באתר החברה ו/
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זאת ועוד,  .ןו/או מי מטעמו/או שופרסל זה, ולא יקנו למשתתפים כל זכות ו/או סעד כנגד החברה 
, ולא תישא בכל לפעילותשל המפיצים המורשים בכל הנוגע  םהחברה אינה אחראית לפעולותיה

 . למעשיהם או למחדליהם של המפיצים, כאמור לעילאחריות 

 
עורכת הפעילות ו/או מי הן באחריות זוכים בפעילות הבחירת ניסוח השאלות וידוע למשתתף כי  .8.5

מטעמה בלבד ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. בעצם השתתפותו בפעילות, מצהיר המשתתף כי הוא מוותר 
בקשר עם  ןמי מטעמשופרסל ו/או כת הפעילות ו/או על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עור

 האמור בסעיף זה ושיקול הדעת הבלעדי בעניין זה מוקנה לעורכת הפעילות ו/או למי מטעמה בלבד. 
 

ידוע למשתתף כי עורכת הפעילות תהא רשאית לשנות את כללי הפעילות, כפי שנקבעו בתקנון זה על פי  .8.6
 3פרסם הודעה על כך למשתתפים בפעילות כאמור בסעיף שיקול דעתה הבלעדי ועורכת הפעילות ת

 לעיל. 
 

וכי הוא  הפעילותכי הוא קרא את הוראות תקנון  מסכים לכך, המשתתף בפעילותבעצם השתתפותו  .8.7
. החברה רשאית לשנות את הוראות התקנון בכל זמן, הןמסכים להן לרבות לכל התנאים הכלולים ב

פרסומם  יחייבו את כל המשתתפים מרגעכפי ששונה בהתאם לשיקול דעתה הסביר והוראות התקנון 
 . הפעילותבאתר 
 

פרס. החברה או של מקבל \ו היא באחריותו הבלעדית של המשתתף הפעילותההשתתפות בכל שלב של  .8.8
למשתתף ו/או למקבל  או ייגרם שאו באחריות לכל נזק אשר נגרםילא י ןמי מטעמו/או  שופרסל ו/או

ו/או  בפעילותבכל שלב משלבי  ובקשר עם השתתפות פרס ו/או  לצדדים שלישיים כתוצאה מ ו/או
 .יםפרסהו/או בקשר עם  בפעילות תובקשר עם זכיי

 
לעיל, אינם רשאים  העובדים של: )א( החברה, )ב( שופרסל, וכן בני משפחותיהם של כל הנזכרים .8.9

 ."בני משפחה" לעניין סעיף זה כוללים בן או בת זוג, הורים, אחים, אחיות וילדים .בפעילותלהשתתף 
 

תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והינו חוזה לכל דבר ועניין ועצם ההשתתפות  .8.10
 בפעילות מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.

 
למען הסר ספק, תקנון הפעילות הינו לצורכי פעילות שיווקי גרידא, ולא ייחשב כפעילות  .8.11

 לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה, כי הזכייה אינה תלויה בגורל. 224כהגדרתה בסעיף 
 

 !משתתפיםהכל ל י הצלחהלוחיאבברכת 
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 נספח א'
 מוצרים משתתפים בפעילות

 ברקוד שם פריט
 V9 FORMULAסוללות 

ADVANCEDריפרש 
7638900426663 

 8888021200720 ריפרש1X8 AAA MAXסוללות 
 8888021200256 ריפרש1X8 AA MAXסוללות 

 7638900248357 זוג ריפרש2032סוללות אנרג'ייזר ליתיום 
 7638900248333 זוג ריפרש2025סוללות אנרג'ייזר ליתיום 

 7638900295641 זוג ריפרשA23סוללות אנרג'ייזר אלקליין 
 7638900083071 זוג ריפרשA76סוללות אנרג'ייזר אלקליין 

 7638900426809 ריפרשMAX C X21סוללות אלקליין 
 7638900426823 ריפרשMAX D X21סוללות אלקליין 

 3614224051235 מ"ל 200ש 72אדידס גברים אדיפאוור 

 3661163990545 מ"ל  200דאו' ספריי לגבר קליימה קול 

 


