
 
  "יוניליוור טיפוח בשופרסל צומת ספרים"פעילות  - תקנון

 
 כללי .1

 טיפוח אישי וביתיישראל יוניליוור שתיערך על ידי , כהגדרתה להלן, פעילותבמהלך תקופת ה
)להלן:  BE -ו שופרסלשל  לקוחותחברי מועדון ה"(, מוזמנים פעילותה עורכת")להלן:  בע"מ

טרזמה, אקס,  ,דאבהמותגים ממוצרי או יותר שלושה בתקופת הפעילות  לרכוש "(שופרסל"
 החנויות: "יחד )להלן BEרשת חנויות ו/או  באחת מחנויות רשת שופרסל פינוקרקסונה, 

הכל כמפורט בתקנון זה ו ,ולקבל הטבה, צילום חשבונית וואטסאפבלשלוח "(, המשתתפות
  "(.פעילותה)להלן: "

מועדון "שופרסל" לא כולל לקוחות עסקיים. על מותרת אך ורק לחברי בפעילות ההשתתפות 
מנת להשתתף, באחריות המשתתף להצטרף למועדון הלקוחות של "שופרסל" והחברות 

   .במועדון נעשית על בסיס התקשרות ישירה בין המשתתף לבין שופרסל

בפורמטים הבאים של שופרסל ברחבי הארץ: "שופרסל דיל", "שופרסל הפעילות תתקיים 
 "שופרסל אקספרס". -" וOnlineרה", "שופרסל שלי", "שופרסל דיל אקסט

 תקופת הפעילות  .2

או  23:59בשעה  4.10.21ועד ליום  08:00בשעה  10.8.21  הינה החל מיום פעילותתקופת ה
 פעילות"(. עורכת הפעילותה תקופת)להלן: "לפי המוקדם מבניהם  -עד גמר מלאי ההטבות 

ומכל סיבה שהיא דעתה על פי שיקול  פעילותתהא רשאית להאריך או לקצר את תקופת ה
, ומבלי שלמשתתף תהיה כל טענה כלפי ובלבד שתודיע על סיומה המוקדם בכל דרך סבירה

 .שופרסל או עורכת הפעילות בגין כך

    פעילותה פרסום .3

 בחנויות המשתתפותאו בחלקה  פעילותלציבור במהלך תקופת ה יפורסמו פעילותהפרטי 
 .פעילותבה תבחר עורכת האחרת אשר דרך או בכל ו/ בפעילות

 ואופן ההשתתפות פעילותזכאות להשתתף ב .4

 בקנייה אחת, בתקופת הפעילות, ,ואשר ירכשההשתתפות בפעילות פתוחה למשתתפים  .א
החנויות , באחת , כהגדרתם לעילבפעילות המשתתפים המוצריםמ יותר או שלושה

  .בתקופת הפעילות ברחבי הארץבפעילות המשתתפות 

או יותר שלושה  בקנייה אחת, רכושאשר י משתתף, כל עילותפבמהלך תקופת ה
שלוח ליוזמן  ,בפעילותבאחת החנויות המשתתפות בפעילות  פיםשתתהמ יםמהמוצר
  .לותפעילהשתתף ב כדי  050-8884002ר מספל וואטסאפהודעת 

 הבה מופיע קנייה חשבונית צילום לשלוחנדרש  המשתתף ,ההטבהלקבלת  כתנאי
בתקופת רכשו נואשר בפעילות המשתתפים  םמוצריהמ או יותרשלושה  רכישת

קבל את אשר מקנים לו את הזכות ל ,בפעילותבאחת מהחנויות המשתתפות הפעילות, 
 . ("םהפרטי": לןלה) ההטבה

ההודעה עם צילום מספר ימים לאחר קבלת בכפוף לכמות ההטבות שמוקצית לפעילות, 
החשבונית אצל עוזרת עורכת הפעילות, ישלח לשולח קישור להורדה וקבלת קוד 

)במידה ההטבה. המשתתף יצטרך למלא את הפרטים עפ"י המתבקש בקישור שיקבל 
 כתנאי לקבלת ההטבה.ויתבקש( 

תאפשר לשולח שתשלח מטלפון עם מספר חסום או לא מזוהה, לא  מובהר כי הודעה
לא ניתן להשתתף מטלפונים מובהר כי וכן  ולקבל את ההטבה אותה להשתתף בפעילות

 .כשרים

 .18כי הינו מעל גיל  המשתתףבעצם השתתפותו מצהיר  .ב

כהגדרתו בחוק הכשרות  ןקטימשתתף  ולצורך תקנון זה הינו נציג של אות"נציג" 
 .1962 -המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב 

 הטענ כל ול אהמלאה וכי לא תה ומצהיר, כי מסירת הפרטים נעשית על דעת ףהמשתת .ג
 .בקשר לכך פעילותכלפי עורכת ה הו/או דריש הו/או תביע
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 חברת תפוזנטעורכת הפעילות עוזרת לעורכת הפעילות או אצל האצל הפרטים יישמרו 
ו/או משלוח ההטבה לצורך יצירת קשר "(, הפעילות לעורכת העוזרת)להלן: "

אין כל חובה לפי חוק למסור את הפרטים ומסירתם תלויה ברצונו . )כהגדרתם להלן(
להשתתף  יהלא ניתן יה באופן מלא ובהסכמתו של כל משתתף, אולם בלי למסרם

את פרטיו באופן  ימסורמובהר בזאת, כי משתתף שלא . ולקבל את ההטבה פעילותב
נשוא  הטבהלמלא ונכון כנדרש לא ייחשב כמי שהשתתף בפעילות ולא יהיה זכאי 

 הפעילות.

יהיה ניתן  לאכמה פעמים שירצה, אולם בכל מקרה  פעילותכל משתתף יוכל להשתתף ב
 . יותר מפעם אחת בגין אותה חשבונית קנייהלהשתתף 

  מאשר ומתחייב כי:ף מצהיר, משתתה מסירת פרטיו לצורך השתתפות בפעילות,עם 

מסירת פרטי המשתתף לצורך השתתפותו בפעילות, מהווה הסכמה מלאה,  עצם .ד
 אקטיבית וללא סייג לתקנון זה. 

, כפי פעילותתהא רשאית לשנות את כללי ה פעילותכי עורכת ה ףלמשתתידוע  .ה
 לבעלי הפעילות להנגשת , לרבות ביצוע התאמות נדרשותשנקבעו בתקנון

על פי שיקול  מיוזמתה ובין אם לבקשת אדם עם מוגבלות,  והכל בין, מוגבלויות
כאמור  פעילותמשתתפים בלתפרסם הודעה על כך  פעילותדעתה הבלעדי ועורכת ה

 .לעיל 3בסעיף 

כפופה לזמינות  פעילותידוע למשתתף כי השתתפותו ו/או אי השתתפותו ב .ו
, הן פעילותה תאמצעותן מתנהלבאשר והמערכות מערכת קווי הטלפון ותקינות 

משתתף לא יהיה רשאי ה. פעילותאלה שברשותו והן אלה שברשות עורכת ה
כל טענה ו/או דרישה בגין נזק ו/או מי מטעמה  פעילותלהעלות כלפי עורכת ה

, לרבות וכיו"ב פעילותשנגרם לו עקב טעות, תקלה, איחור או כשל בהשתתפותו ב
ו/או אי השתתפותו בשל אילוצים טכניים אשר אינם  אי קליטת הרשמתו

 .בשליטתה של עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה

 

 תנאים לקבלת ההטבה .5

 יםמהמוצר שלושה בקנייה אחת, בתקופת הפעילות, אשר ירכושמשתתף כל  .א
צילום לשלוח יוזמן  ,בפעילותהמשתתפות חנויות הבאחת  ,במבצע או יותר פיםהמשתת

השולח יקבל לאחר בכפוף לכמות ההטבות שמוקצית לפעילות,  .כמפורט לעיל חשבונית
 מספר ימים הודעה עם קישור למימוש ההטבה.

 .יחידות 4,000לפעילות הינה  תשמוקציכמות ההטבות  סה"כ .ב

 חלוקת ההטבות תהיה על בסיס כל הקודם זוכה. .ג

 הטבהה .6

בהתאם למלאי הספרים , צומת ספריםברשת מרשימה מוגדרת  ספר מתנהקוד לקבלת 

מפורטת באתר האינטרנט של  צומת ספריםרשימת סניפי רשת  .הקיים בכל סניף
  . הרשת

       

לשינוי, להחלפה או להמרה, למעט אם עורכת הפעילות תחליט  נתנית האינ ההטבה .א
 ., ובשיקול דעתה הבלעדיאחרת

ולאחר יתר  כאמור, מנולאחר שתתקבל הוכחת הקנייה מ ההטבהאת יקבל  ההזוכ .ב
 בדיקות האימות שיתבצעו על ידי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה. 

, לרבות השימוש שיעשה וכל הקשור בו , האחריות הניתנת לגביוההטבהטיב מובהר, כי  .ג

 .פעילותואינו באחריותה של עורכת ה בלבד ההטבהספק באחריות הינו בו, 

 או ערך שווה שירות או מוצר הלזוכ לספק הזכות את לעצמה שומרת הפעילות ורכתע .ד

 . שהיא סיבה ומכל דעתה שיקול פי על להטבה דומה
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ה חוזרת לטלפון ממנו לפרוט שיקבלו המשתתפים בהודעבהתאם  – ההטבהמימוש  .ה

ולתנאים המופיעים צומת ספרים ובהתאם למדיניות רשת שלחו את צילום החשבונית 

 .בשובר

  תאריך זה לא ניתן יהיה לממש את ההטבהלאחר   30.12.21תוקף ההטבה למימוש עד  .ו
 או לקבל בגינה כל הטבה אחרת.

 

 פרטיות .7

 

"( ישמשו מידע)להלן: ה"פעילות זו כל משתתף מסכים כי הפרטים אשר נמסרו במהלך  .א
ו/או מסירת הפעילות לשם ניהול מטעמן ו/או שופרסל ו/או מי עורכת הפעילות את 

ו/או ועורכת הפעילות  כפגיעה בפרטיותהפרסים. שימוש כזה במידע לא ייחשב 
 , לא ייחשבו כמי שפוגעים בפרטיות בשל פעילות זו. ןשופרסל ו/או כל מי שפועל מטעמ

אם אותו  אולםכאמור, שום חובה חוקית למסור את המידע  המשתתף עללא חלה  .ב
בפעילות ו/או לקבל משתתף יימנע מלמסור מידע זה, הוא לא יהיה רשאי להשתתף 

 מסירת המידע נעשית על פי רצונו החופשי ובאישורו.המשתתף מאשר כי ההטבה. 

 

 שונות .8

בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים  שהיאו אי התאמה כלו/בכל מקרה של סתירה  .א
בעיתונים ו/או במודעות, תגברנה הוראות באתר ו/או , לרבות פעילותאחרים בדבר ה

 ועניין.תקנון זה לכל דבר 

על אחריותם הבלעדית  ה, הינההטבה, לרבות מימוש פעילותבההשתתפות כי מובהר  .ב
לא יהיו אחראים  ןמטעמו/או מי  שופרסל, פעילותה. עורכת פעילותבשל המשתתפים 

לרבות הוצאות הפסד, נזק ישיר ו/או עקיף, אבדן,  יהיו חייבים בשיפוי בגין כלולא 
ו/או לצדדים שלישיים כלשהם ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים 

-מימוש ו/או איאו כתוצאה מ פעילותהו/או בקשר עם   פעילותבכתוצאה מהשתתפות 
 פעילותוכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותם ו/או אי השתתפותם ב הטבהמימוש ה

 .עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה

. וראות תקנון זהמסכימים לכל ה, בעצם השתתפותם, ייחשבו כפעילותהמשתתפים ב .ג
 שופרסל, את פעילותאת עורכת ה פעילותה פוטרים משתתפי פעילותבהשתתפותם ב

ו/או לכל שלב  פעילותמכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר למטעמן ו/או מי 
ומוותרים על כל  פעילותו/או לתקנון ו/או לתקלות כלשהן בקשר ל פעילותמשלבי ה

 טענה הקשורה באלה.

נו חוזה לכל דבר ועניין ועצם יוה פעילותמסדיר את תנאי ההשתתפות בתקנון זה  .ד
 מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו. פעילותההשתתפות ב

 הבקריית שד פעילותמשרדי עורכת הב ,זה יעמוד לעיון כל דורש, ללא תשלוםקנון ת .ה
 לוד. ,, נתב"ג3רחוב הגלבוע  :התעופה בכתובת

מטעמי נוחות בלבד  , נעשה הדברתב בלשון זכרנכ בכל מקום בתקנון זה שבו האמור .ו
 ומתייחס לזכר ונקבה במידה שווה.


