תקנון פעילות
"חברי מועדון שופרסל  -קנו ממגוון מותגי מרס ב  ₪ 24.90לפחות ,השתתפו בפעילות ואולי תזכו בתווי קניה
בשווי  1,000ש"ח "
 .1הגדרות
למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:
"עורכת הפעילות" או
"החברה"

מרס ריגלי ישראל בע"מ

"מפעילת אתר הפעילות "
או "שופרסל"

שופרסל בע"מ

"משתתף"

אדם העונה על כל התנאים הבאים )1 :בגיר (מעל  )18חבר מועדון לקוחות שופרסל
שאינו לקוח עסקי;  )2רכש מוצרים מתוך רשימת המוצרים המשתתפים (כהגדרתם
להלן) בסך  ₪ 24.90לפחות וזאת במסגרת חשבונית אחת (להלן" :החשבונית") באחת
מנקודות המכירה של שופרסל המשתתפות בפעילות ,כמפורט בסעיף  4.2לתקנון זה
ושמר את החשבונית;  )3נרשם לאתר הפעילות (כהגדרתו להלן) בימים א'-ה' לאורך כל
היממה בתקופת הפעילות (כהגדרתה להלן);  )4הזין את פרטיו האישיים וכן את מספר
החשבונית במקומות המיועדים לכך באתר המבצע;  )5אישר את תנאי תקנון זה ואת
ההסכמות שלפיהן הפרטים יישמרו במאגרי המידע המאובטחים של שופרסל;  )6ענה על
שתי ( )2שאלות פתוחות (להלן" :השאלות"); הכל בהתאם להוראות המופיעות באתר
המבצע ובכפוף לתקנון זה.

"הפעילות"

עשרים ושלושה ( )23משתתפים ,דהינו משתתף אחד בכל יום במהלך תקופת הפעילות
(כהגדרתה להלן) ,כ"א בנפרד ,שעמדו בכל הוראות התקנון אשר ענו את התשובות הכי
יצירתיות ו/או מעניינות ו/או מקוריות לפי שיקול דעתה הבלעדי של וועדת השיפוט על
השאלות ,וכנגד הצגת החשבונית הם יזכו בפרס.

משתתף אשר זכה בפרס ,יתבקש להציג לעורכת הפעילות את החשבונית ,כתנאי לקבלת הפרס.
"אתר הפעילות"

mars.triv.co.il

"מוצרים משתתפים"

מוצרי החברה כמפורט בנספח א'

"פרס "

כרטיס תו הזהב  Cashבשווי של  ₪ 1,000אשר ניתן למימוש בהתאם לתנאיו וכמפורט
באתר האינטרנט של שופרסל שכתובתו .www.shufersal.co.il

"וועדת השיפוט"

וועדה המורכבת מנציגי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.

 .2כללי
 .2.1האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים ולגברים כאחד.
 .2.2תקנון זה נועד להסדיר את הכללים שעל פיהם תתנהל הפעילות וכן את התנאים וההוראות אשר יחולו על
ההשתתפות בפעילות.
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 .2.3השתתפות בפעילות מהווה ראייה לכך שהמשתתף קרא תקנון זה וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ומתחייב
לפעול על פיהן; כי הוא מתחייב לשמור על כללי התנהגות נאותים ,לפעול בהתאם לכל דין ובהתאם להוראות
החברה  ,כפי שיעודכנו מעת לעת .תקנון זה ממצה את זכויות וחובות הצדדים ואם האמור בתקנון זה לא
מקובל על משתתף ,הוא מתבקש להימנע מלהשתתף בפעילות.

 .3תקופת הפעילות
 .3.1הפעילות תיערך בימים א' עד ה' שיחולו מיום  18.8.2020בשעה  00:01ועד ליום  18.9.2020עד שעה 23:59
(כולל) (להלן" :תקופת הפעילות").
 .3.2החברה שומרת על זכותה לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות ו/או לבטלה מכל סיבה סבירה
שהחברה תמצא לנכון ,ולא תשמע כל טענה כלפי החברה ו/או שופרסל ו/או מי מטעמה בעניין זה.
 .3.3החברה רשאית לערוך ,לשנות ,לתקן או למחוק תכנים ו/או להסיר תכנים בשלמותם ו/או בחלקם ו/או כל
חומר ו/או מידע מהמשתתף ללא הגבלה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי לתת על כך הודעה
מראש למשתתף.

 .4כללי הפעילות ותנאי ההשתתפות בה
 .4.1ההשתתפות בפעילות מותרת אך ורק למשתתף כהגדרתו לעיל .על מנת להשתתף בפעילות ,ובטרם
ההשתתפות ,באחריות המשתתף להצטרף למועדון הלקוחות של "שופרסל" והחברות במועדון נעשית על
בסיס התקשרות ישירה בין המשתתף לבין שופרסל ,אשר החברה אינה צד לה ואינה אחראית לה.
 .4.2הפעילות מתקיים בפורמטים הבאים של שופרסל ברחבי הארץ" :שופרסל דיל"" ,שופרסל דיל אקסטרה",
"שופרסל שלי"" ,שופרסל  "Onlineו"-שופרסל אקספרס".
 .4.3כל חשבונית מאפשרת למשתתף להשתתף (כלומר ,לענות על השאלות) פעם אחת בלבד .מובהר כי בכל מקרה
לא ניתן לזכות יותר מפעם אחת.
 .4.4בסיום תקופת הפעילות תבחר ועדת השיפוט משתתף אחד עבור כל יום מהימים א-ה' בתקופת הפעילות (לא
כולל שישי ,שבת וחג) ,שענה על השאלות את התשובות המקוריות ביותר כאמור בסעיף  4.5להלן .בסך הכל
ייבחרו עשרים ושלושה ( )23משתתפים (להלן ובהתאמה" :הזוכה" ו"-הזוכים").
 .4.5ועדת השיפוט תבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי ,מבין קבוצת המשתתפים בפעילות אשר ענתה נכונה על
השאלות .הבחירה תיעשה על בסיס קריטריונים שונים כדוגמת יצירתיות ,מקוריות ,הומור וכיו"ב .החלטה זו
תיקבע על פי שיקול דעתה המוחלט של הוועדה ,והחלטתה תהיה סופית ומוחלטת.
 .4.6מובהר בזאת כי האחריות להזנת הפרטים האישיים של המשתתף ומספר החשבונית והזנת התשובות
לשאלותלאתר הפעילות הינה של המשתתף לבדו ובאופן בלעדי ולא תישמע טענה כנגד החברה ו/או שופרסל
ו/או מי מטעמן לעניין זה .יובהר כי אין חובה חוקית או אחרת מצד המשתתף למסור את פרטיו ,אולם ללא
מסירת הפרטים לא תתאפשר השתתפותו בפעילות.
 .4.7מובהר כי החברה ו/או שופרסל לא תישאנה באחריות בגין שיבושים במערכות התקשורת או ברשתות
התקשורת או בכישלון חומרה או תוכנת מחשב מכל סוג שהוא אשר עשויה לגרום לרשומה או לנתון כלשהו
לא להיות משוגרים ,לאבדן ,נזק או עיכוב בשיגור .הוכחה של שליחה לא תתקבל ולא תחשב כהוכחת קבלה.
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 .4.8החברה ושופרסל אינן מתחייבות ואינן יוצרות מצג ,בכל דרך שהיא ,לגבי כמות המוצרים ,אם בכלל ,אשר
ישווקו במהלך תקופת הפעילות ,ואינן מתחייבות להימצאותם בשוק ו/או במלאי החנויות.

 .5הפרסים וכללי הזכייה בהם
 .5.1הפרס הוא כרטיס תו הזהב ( Cashלהלן" :הכרטיס") בשווי של .₪ 1,000
 .5.2הפרס אינו ניתן לשינוי ,להחלפה או להמרה ,למעט אם עורכת הפעילות תחליט אחרת ,ובשיקול דעתה
הבלעדי .כל משתתף יוכל לזכות פעם אחת בלבד ללא קשר למספר הפעמים שהשתתף.
 .5.3מימוש הכרטיס/הפרס – בהתאם לתנאים המצוינים עליו ותאריך האחרון למימוש שיצוין בו .אובדן הכרטיס
כמוהו כאובדן כסף מזומן .שובר שפקע או מומש לא יכובד.
 .5.4עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לספק לזוכה מוצר או שירות שווה ערך או דומה לפרס על פי
שיקול דעתה ומכל סיבה שהיא.
 .5.5מימוש הפרס ,בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים על גבי הכרטיס והוא באחריותה של שופרסל בלבד ואינו
באחריותה של עורכת הפעילות .המשתתף מוותר בזאת על כל טענה כלפי החברה הקשורה לפרס.
 .5.6החברה ו/או מי מטעמה תודיע לכל זוכה על זכייתו בפרס תוך ארבעים ( )40ימי עסקים ממועד תקופת
הפעילות ,תוך שליחת הודעה לזוכה לטלפון הנייד שלו וכתובת הדוא"ל שלו (להלן ":הודעת זכיה") .מי שלא
יקבל הודעת זכיה כאמור ייחשב כמי שלא זכה בפרס .היה ולא יעלה בידה של החברה ליצור קשר עם הזוכה,
זאת לאחר קיום פעולות סבירות מצידה של החברה ,היא תהיה רשאית להכריז על הזכייה כבטלה ולנהוג
בפרס לפי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין ,לרבות בחירת זוכה חליפי חלף הזוכה המקורי ,ולא תישמע
או תתקבל כנגד החברה ו/או שופרסל ו/או מי מטעמה כל דרישה או טענה בנושא זה.
 .5.7על מנת לקבל את הפרס ,יידרש הזוכה לספק לחברה או למי מטעמה ,את הוכחת הקנייה – החשבונית  /קבלה
שבגינה זכה ,ואת כל המסמכים הנדרשים לצורך מימוש הפרס .אם הזוכים בפרס לא עמדו בדרישות תקנון
זה ,הם לא יהיו זכאים לממש את הפרס ולא תישמע כל טענה כנגד החברה ו/או שופרסל ו/או מי מטעמן
לעניין זה.
 .5.8העברה ,מכירה או המחאה של הפרס על ידי הזוכה לצד שלישי אסורה.
 .5.9על מנת לקבל את הפרס (או כל מסמך הקשור אליו) ,על הזוכה בפרס להעביר לנציגי החברה את החשבונית
באמצעותה השתתף וזכה בהתאם להנחיות שיקבל .הפרס יינתן לזוכה בהתאם לפרטים שימסרו על ידו.
החברה לא תהיה אחראית לכל נזק או אובדן לפרס שיישלח ולא תהיה מחויבת להעניק פרס חליפי ,למעט אם
נזק או אובדן כאמור נגרם כתוצאה מרשלנותה של החברה .מובהר ,כי החברה ו/או שופרסל בשום מקרה לא
תהיה אחראית לכל נזק או אובדן למסמכי הפרס.
 .5.10במקרה והזוכה בפרס לא יממש או לא יוכל לממש את הפרס בשל כל סיבה ,לרבות בשל נזק ו/או אובדן
לפרס ,החברה ו/או שופרסל ו/או מי מטעמן לא יהיו אחראים כלפי הזוכה בפרס ו/או כל צד שלישי בהקשר
זה ,וכן החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו חייבים לספק לזוכה בפרס כל פיצוי או פרס חלופי כלשהו (לרבות כל
רכיב ממנו) ,ולא תישמע כנגד החברה ו/או שופרסל ו/או מי מטעמן כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.
 .5.11החברה ,שופרסל ו/או מי מטעמן לא יהיו אחראים ולא יהיו חייבים בשיפוי בגין כל אבדן ,נזק ישיר ו/או
עקיף ,הפסד ,לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות ,שיגרמו למי מהמשתתפים ו/או לצדדים 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 לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה.
 .5.12זכאותו של כל אחד ואחד מן הזוכים לקבל או (לפי העניין) לממש את הפרס תיבדק על פי הוראות הדין
החל ובהתאם להוראות תקנון זה .מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ו/או מכל דין חל ,החברה או כל מי שפועל
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מטעמה מורשים שלא להעניק את הפרס ו/או לחסום השתתפות של משתתף כלשהו ,לפי העניין ,של כל מי
אשר זכה בפרס ו/או השתתף במבצע ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בדרך של עבירה או באמצעות מעשה לא
חוקי ו/או שאינו בהתאם להוראות תקנון מבצע זה ו/או בדרך שנחשבת כבלתי הוגנת ,מכל בחינה ,וזאת על פי
שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 .5.13מבלי לגרוע מכלליות האמור ,שופרסל ו/או החברה ו/או מי מטעמה ,תהיה רשאית ,מעת לעת ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,לערוך בדיקות של אופן השתתפות המשתתפים במבצע והיא תהיה רשאית לפסול משתתפים
מהפעילות כולה ו/או להימנע מלהעניק את הפרס לכל אדם ,אשר יש לגביו חשש סביר ,בהתאם לשיקול דעתן
הבלעדי של שופרסל ו/או החברה ,כי השתתף במבצע ,בין באופן ישיר ובין באופן עקיף ,בדרך של תרמית או
בכל צורה בלתי חוקית או בלתי הוגנת אחרת כלפי המשתתפים האחרים.

 .6קניין רוחני
 .6.1כל זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג) ,לרבות ,בין השאר ולא רק ,סימני מסחר ,סודות מסחריים ,זכויות
יוצרים וכדומה ,בין אם זכויות אלה רשומות ובין אם לאו ,בקשר למבצע ו/או אתר הפעילות ו/או כל חלק
שלו ,לרבות בין השאר :התכנים של אתר הפעילות ,העיצוב שלו וכל תוכנה ,יישום ,קוד ,גרפיקה ו/או קבצי
וידיאו אחרים ,קבצי טקסט וחומרים אחרים ,בין בצורה של קוד מקור ,קוד אובייקט ובין בממשק חיצוני,
הם רכושם הבלעדי של החברה ו/או שופרסל ו\או של צדדים שלישיים (לפי העניין) ,ויישארו רכוש בלעדי של
החברה ו/או שופרסל של צדדים כאמור.
 .6.2כל משתתף מסכים כי הוא לא ימכור ,ישנה ,יעתיק ,יפרסם ,ישדר ,יציג ,יעשה פעולות של הנדסה הפוכה ,או
יכין יצירות נגזרות מכל סוג או מתאר ,לכל מידע או תוכן אשר נכללים באתר הפעילות ללא אישור מוקדם
בכתב של החברה ו/או שופרסל (לפי העניין) וכי הוא יימנע מלהשתמש באתר הפעילות בכל דרך שעלולה
להוות הפרה של זכויות הקניין הרוחני של החברה ו/או של שופרסל ו/או של צדדים שלישיים (לפי העניין) ,
ללא הסכמה מוקדמת בכתב של החברה.
 .6.3המשתתף מעניק לחברה רישיון בלתי חוזר ,עולמי ,ללא כל תמלוגים ,ניתן להעברה ,עם אפשרות להעניק
רישיונות משנה ללא הגבלה ,למשך תקופה בלתי מוגבלת ,לפרסם את התשובות לשאלות(לרבות העתקה,
שינוי ,פרסום ו/או ביצוע כל עבודה נגזרת) באתר הפעילות ו/או בכל פלטפורמה או מדיה אחרת ,על פי שיקול
דעתה הבלעדי של החברה .המשתתף מוותר בזאת לטובת החברה ו/או מי מטעמה ,על כל הזכויות המוסריות
אשר עשויות להיות לו ביצירה ומתחייב שלא לאכפן .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,החברה תהיה רשאית
להוסיף קרדיט לזוכים בפרס בקשר עם השימוש בתשובות לשאלות הפתוחות ,בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי.
 .7פרטיות
 .7.1הפרטים אשר נמסרים באתר הפעילות נמסרים לשופרסל בלבד ,פרטי המועמדים לזכייה בלבד יימסרו
לעורכת הפעילות וזאת למטרת מסירת הפרסים .שימוש כזה במידע לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ,והחברה
ו/או שופרסל ו/או כל מי שפועל מטעמה ,לא ייחשבו כמי שפוגעים בפרטיות בשל פעילות זו.
 .7.2לא חלה על המשתתף שום חובה חוקית למסור את המידע לשופרסל ו/או עורכת הפעילות ו/או למי מטעמה
(אולם אם אותו משתתף יימנע מלמסור מידע זה ,הוא לא יהיה רשאי להשתתף במבצע) ,ומסירת המידע
והסכמתו להעברת הפרטים לשופרסל ו/או עורכת הפעילות נעשית על פי רצונו החופשי ובאישורו.
 .7.3המשתתפים מסכימים בזאת כי שופרסל רשאית לעקוב או לאסוף מידע לגבי השימוש אותו עושים
המשתתפים באתר הפעילות ,על ידי שימוש ב''עוגיות'' (( )Cookiesפיסות מידע אשר אתר הפעילות שולח
למחשב המשתתף או לכל מכשיר קצה אחר בזמן שהמשתתף גולש או עושה שימוש באתר הפעילות) .פעולה זו
נעשית על מנת לשפר את חווית המשתמש באתר הפעילות באמצעים כדוגמת שימור מידע אודות העדפותיו או
על מנת לעקוב ולפקח על השימוש באתר הפעילות על ידי המשתמשים או לצרכי שיפור אתר הפעילות .המידע
הנאסף על ידי "עוגיות" אלו לא יימסר לצדדים שלישיים ויישמר לצרכים פנימיים בלבד.
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 .7.4כל משתתף רשאי לבחור כי לא ייעשה שימוש ב"עוגיות" במחשבו באמצעות שינוי 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 הפעילות ,הוא עדיין יוכל להשתמש
באתר הפעילות ,אולם הוא עשוי לא להיות מסוגל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר הפעילות.
 .7.5המשתתף מסכים ומאשר ,כי דבר השתתפותו או זכייתו ,אפשר שיסוקרו ,יצולמו וישודרו ,באמצעי תקשורת,
לרבות בטלוויזיה ,בשילוט ,בעיתונות ,באתר שופרסל או באתרי אינטרנט אחרים ,וכי בעצם ההשתתפות
בפעילות מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונותיו במסגרת הסיקורים והפרסומים
האמורים ,לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות ,מבלי שתשולם לזוכה תמורה כלשהי .הזוכה מוותר על
כל טענה או דרישה או תביעה כלפי עורכת המבצע ו/או העוזר לעורכת המבצע ו/או שופרסל בגין כך.

 .8שונות
 .8.1המשתתף אחראי למסור את כל הפרטים הנדרשים באופן מלא ומדויק על מנת שיוכל להשתתף במבצע.
 .8.2החברה רשאית לפרסם ו/או להתיר לפרסום את פרטי הזיהוי של הזוכים ,בהתאם לדין החל .קבלת הפרסים
מותנית בהסכמת הזוכה לפרסום פרטיו כזוכה במבצע לרבות פרסום באתר הפעילות.
 .8.3במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים מכל סוג שהוא,
לרבות באמצעי תקשורת אחרים ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 .8.4המשתתפים מסכימים כי כל פגם ו/או עיכוב ו/או הפרעה או כל דבר בעל אופי דומה במבצע ,לרבות ומבלי
לפגוע בכלליות האמור לעיל ,כתוצאה מכח עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת החברה ו/או
שיבושים באתר הפעילות ו/או פגמים או שיבושים אחרים ,לא ייחשבו כהפרה של תקנון זה ,ולא יקנו
למשתתפים כל זכות ו/או סעד כנגד החברה ו/או שופרסל ו/או מי מטעמן .זאת ועוד ,החברה אינה אחראית
לפעולותיהם של המפיצים המורשים בכל הנוגע למבצע ,ולא תישא בכל אחריות למעשיהם או למחדליהם של
המפיצים ,כאמור לעיל.
 .8.5ידוע למשתתף כי ניסוח השאלות ובחירת הזוכים בפעילות הן באחריות עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה
בלבד ועל פי שיקול דעתה הבלעדי .בעצם השתתפותו בפעילות ,מצהיר המשתתף כי הוא מוותר על כל טענה
ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או שופרסל ו/או מי מטעמן בקשר עם האמור בסעיף זה
ושיקול הדעת הבלעדי בעניין זה מוקנה לעורכת הפעילות ו/או למי מטעמה בלבד
 .8.6עורכת הפעילות ושופרסל אינן אחראיות לפעילות התקינה של אתר הפעילות ו/או מערכות הטלפון
והתקשורת ו/או מערכו ת ממוחשבות כלשהן ,ואין ולא תהיה להם שום אחריות בגין אי קליטה ו/או קליטה
משובשת של הודעות ו/או נתונים ו/או שיבוש בקליטת ההודעה ו/או כל שיבוש אחר ו/או בגין כל תקלה
אחרת הקשורה במערכות אלה ,וכן לכל ציוד אחר אשר אינו בשליטתם והם לא יישאו באחריות להפסקות
ו/או הפרעות במתן השירות אשר יגרמו לחלק מהמשתתפים בעיה בעת ההתקשרות.
 .8.7המשתתף פוטר ומשחרר את המארגנת ו/או מרס ו/או שופרסל ו/או מי מטעמן באופן מוחלט ובלתי חוזר
מאחריות כלשהי מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או נזק (ישיר או עקיף) הפסד ,אובדן (לרבות אובדן
רווח) או הוצאה מכל מן וסוג שהוא ,שנגרמו או ייגרמו למשתתף או לצד שלישי והקשורים ,במישרין או
בעקיפין לפעילות ו/או בפרס ו/או מימוש הפרס.
 .8.8ידוע למשתתף כי עורכת הפעילות תהא רשאית לשנות את כללי הפעילות ,כפי שנקבעו בתקנון זה על פי שיקול
דעתה הבלעדי ועורכת הפעילות תפרסם הודעה על כך למשתתפים בפעילות כאמור בסעיף  3לעיל.
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 .8.9בעצם השתתפותו במבצע ,המשתתף מסכים לכך כי הוא קרא את הוראות תקנון הפעילות וכי הוא מסכים
להן לרבות לכל התנאים הכלולים בהן .החברה רשאית לשנות את הוראות התקנון בכל זמן ,בהתאם לשיקול
דעתה הסביר והוראות התקנון כפי ששונה יחייבו את כל המשתתפים מרגע פרסומם באתר הפעילות.
 .8.10ההשתתפות בכל שלב של הפעילות היא באחריותו הבלעדית של המשתתף ו\או של מקבל פרס .החברה
ו/או שופרסל ו/או מי מטעמן לא יישאו באחריות לכל נזק אשר נגרם או ייגרם למשתתף ו/או למקבל פרס
ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מ ו/או בקשר עם השתתפותו בכל שלב משלבי במבצע ו/או בקשר עם זכייתו
במבצע ו/או בקשר עם הפרסים.
 .8.11החברה שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,למנוע השתתפות של משתתף כלשהו
בפעילות ,וכן היא תהא רשאית לעכב או למנוע מסירת הפרס למשתתף שקיים חשש סביר כי זכה תוך ביצוע
מעשה של מרמה ,עבירה ,חוסר תום לב ,שימוש בתוכנות אוטומטיות ,שימוש בפרטים בלתי תקינים ו/או
בלתי מלאים ו/או בלתי מדויקים ו/או לא ברורים ו/או כל סיבה אחרת פסולה או תוך הפרת התקנון או כל
דין ,ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי הפעילות באופן אחר כלשהו .לעניין זה" ,חוסר תום לב" ייחשב ככל
מעשה או מחדל שאיננו עומד בקנה אחד עם השתתפות בפעילות באופן סביר ומקובל ו/או עם מהות הפעילות
ו/או מהווה עקיפה כלשהי של כללי הפעילות.
 .8.12העובדים של( :א) החברה( ,ב) שופרסל ,וכן בני משפחותיהם של כל הנזכרים לעיל ,אינם רשאים להשתתף
במבצע" .בני משפחה" לעניין סעיף זה כוללים בן או בת זוג ,הורים ,אחים ,אחיות וילדים.
 .8.13הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד .סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית נתונה לבית
המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו.
 .8.14כל מס ,ניכוי או דרישה לתשלום מס ,מכל סוג שהוא ,תהא באחריות הזוכה ועל חשבונו בלבד .החברה
תהא רשאית להעביר לשלטונות המס ,אם תידרש לכך על-פי דין ,את פרטי הזוכה .החברה לא תהא חייבת
בתשלום מס כשלהו בקשר לזכייה.
 .8.15תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והינו חוזה לכל דבר ועניין ועצם ההשתתפות בפעילות
מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.
 .8.16למען הסר ספק ,תקנון הפעילות הינו לצורכי פעילות שיווקי גרידא ,ולא ייחשב כפעילות כהגדרתה בסעיף
 224לחוק העונשין ,וזאת עקב העובדה ,כי הזכייה אינה תלויה בגורל.

בברכת איחולי הצלחה לכל המשתתפים!
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נספח א'
רשימת המוצרים המשתתפים במבצע
פריט-ברקוד
4009900426121
4009900426039
4009900496247
4009900484091
040000512943
040000513056
4009900521611
4009900521581
602652258244
602652257834
4009900523288
4009900509992
4009900420129
4009900484732
4009900531122
4009900525138
602652176753
4009900491044
4009900483803
4009900532327
4009900531573
4009900484695
5000159458771
602652176616
040000508885
5000159506762
5000159492317
4009900458504
4009900534611
4009900534581
7290111682650
7290111682636
7290111682674
5000159020312
40111216
42154662
040000514480
5000159407236
4009900487283
4009900385824
4009900013581
5000159462594
5000159468510
5000159442572
5000159452977
5000159409179
4009900455299
4009900465304
4009900479998

שם פריט
איירוויבז בקבוקון אוכמניות 64גר
בקבוקון איירוויבז מנטה אקליפטוס
אורביט בקבוק טעם בבלמינט 84גר
אורביט פרופשיונל ספירמינט 84ג
אמ אנד אמ שוקולד  303גרם
אמ אנד אמ בוטנים  303גרם
אורביט פרופשונל מינטס דובדבן בבקבוק 77גר
אורביט פרופשונל מינטס מנטה בבקבוק 78גר
בי קיינד אגוזים קלויים בדבש ומלח ים  40ג
בי קיינד פקאן במייפל עם מלח ים  40גרם
פייב בקבוקון תות  69גר
איירוויז מנטה בקבוקון 64גר
אורביט פרופשיונל פפרמינט בבקבוקון  64גרם
אורביט שקית פפרמינט 61גר
אורביט פרופשיונל ספירמינט בקבוקון 60גר
אורביט וויט תות 64גר
בי קיינדשוקולד מריר אגוזים ומלח ים אטלנט
איירוויבז אוכמניות  84גרם
איירוויבז מנטה אקליפטוס  84גרם
סקיטלס סמודיס  38גרם
סקיטלס סמודיס  174גרם
אורביט שקית ספירמינט  61גר
באונטי מארז 285 4+1גר
בי קינד שקדים וקוקוס 40גר
אמ &אם קרמל  300גרם
סניקרס סטיקס 215גר
טוויקס סטיקס 230גר
אורביט וויט הדרים 64גר
איירוויבז בטעם מלון ומנטה -בקבוקון
איירוויבז בטעם דובדבן ומנטה -בקבוקון
בי קינד מייפל פקאן ומלח ים 40*3גר
בי קינד שוקולד בוטנים ומלח ים 40*3גר
בי קינד שקדים קלויים בדבש ומלח ים 40*3גר
מלטיזרס חטיף 37ג
באונטי חטיף 57ג
אורביט ספירמינט 27ג
אם.אנד.אם שוקולד 48ג
מרס חטיף שוקולד 51ג
אורביט סטיקס טעם פירות 13*5ג
אורביט סטיקס פפרמינט 5*5יח
אורביט סטיקס ספירמינט 13*5ג
טוויקס מארז 250 4+1גר
מארס מארז 225 4+1גר
טוויקס מיני  403גרם
מיני מיקס  403גרם
סניקרס מיני  403גרם
סקיטלס פירות  174גר
סקיטלס פירות חמוצים  174גר
אורביט מסטיק בקבוקון אוכמניות 64.4גר
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4009900463201
4009900504218
5000159452540
7290004014407
42212119
4009900509770
4009900480215
4009900506977
040000494805
42306788
42306795
42101666
4009900512329
4009900512350
5000159486972
5000159492539
4009900500166
040000514510
5000159468534
4009900412087
4009900514996
7290008470766
4009900484305
7290008470759
4009900484060
5000159459228
5000159461122
4009900482417
7290008470735
7290008470742
4009900403023
4009900402965
42182108
42182115
42188889
4011100001220
5000159376655
5000159376792
4043041008716
4043041008686
4011100002227
5000159528931
5000159500692
4043108
4043205
4022309
40000494836
4009900535632
42174479
5000159525879

סקיטלס בטעם פירות יער  174גר
מסטיק אורביט תפוז בקבוקון 64.4ג
סניקרס  250=50*5גרם
אם&אם חטיף חמאת בוטנים 47גר
אורביט מעטפה פפרמינט חדש
אורביט בקבוק חיסכון בטעם תות 60ג
סקיטלס משפחתי ט.פירות 45 *4ג
סקיטלס משפחתי פירות חמוצים 45*4ג
אם אמד אםקריספי  38גרם
איירווייבס מנטה ואוכמניות 35ג
איירווייבס מנטה ואניס 35ג
איירווייבס מנטה ואקליפטוס 35ג
מסטיק פייב בוקס ספירימינט  69גר
מסטיק פייב בוקס אבטיח  69גר
טויקס וואיט חטיף  46גרם
סניקרס לבן  49גרם
סקיטלס בקבוק  125גר
אם.אנד.אם בוטנים 49ג
סניקרס מארז 250 4+1גר
אורביט בקבוקון פפרמינט 64גר
אורביט בקבוקון תות
אורביט סטיקס בטעם פפרמינט שמינייה
אורביט בקבוק חיסכון בטעם סוויט מינט 60יח
אורביט סטיקס ספירמינט 13*8ג
אורביט פרופשיונל מנטה בקבוק 60יח
טוויקס חטיף 50ג
סניקרס חטיף 50ג
אורביט באבל מינט בקבוקון 64.4ג
פייב מסטיק בטעם אבטיח 13*8גר
פייב מסטיק בטעם ספירמינט 13*8גר
אורביט וויט מנטה בקבוקון 64ג
אורביט וויט פירות בקבוקון 64ג
פייב מנטה סטיקס 31ג
פייב מנטה עדינה סטיקס 31ג
פייב אבטיח סטיקס 31ג
מרס מיני  403גרם
סקיטלס פירות 38ג
סקיטלס פירות חמוצים 38ג
אורביט סוכריות דרופס פירות יער 33גר
אורביט סוכריות דרופס לימון מנטה 33גר
באונטי מיני  403גרם
טוויקס קרמל מלוח
בקבוק סלבריישן
מנמ שוקולד  90גרם
מנמ בוטנים  90גרם
מנמ חמאת בוטנים  90גרם
מנמ קריספי  90גרם
אורביט משמש ג'ינג'ר
אורביט מעטפה תות
סניקרס סטיקס
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