תקנון מבצע פריג'נטלי מלונית
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הגדרות
למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:
א.

עורכת המבצע (להלן" :המבצע" ו/או "הפעילות") :חברת אמברוזיה-סופהרב
בע"מ (להלן גם" :החברה").
האחריות לפעילות תהא על עורכת המבצע בלבד (מלבד הקשור למימוש/אי מימוש
הפרס בהתאם לסעיף 3ח').

ב.

משתתפת :אזרחית ישראל מעל גיל  18אשר הסכים לתנאי התקנון ,פעל בהתאם
לאמור בו ,וחתם על כל הצהרה ו/או כתב ויתור ו/או כתב הסכמה שתדרוש עורכת
הפעילות ,ככל שתדרוש ואשר פעל על פי ההסברים וההוראות המופיעים בדף
הפעילות.
המשתתפת מצהירה כי היא יודעת שהתנאי להשתתפות בפעילות הוא קריאת
התקנון והסכמה לתנאיו ,וכי עשה כן בטרם השתתף בפעילות ,ולא תישמע כל
טענה בדבר אי קריאת התקנון ו/או העדר הבנת הכתוב בו ו/או אי הסכמה לסעיפיו
השונים .למען הסר ספק ,בכל מקום שבו נכתב "משתתפת" הכוונה היא גם
ל"משתתף" ,והניסוח בלשון נקבה הוא למען הנוחות בלבד.

ג.

המבצע :קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ,נרשמים באתר הפעילות ויכולים
לזכות בפרס .במגזר החרדי ניתן להשתתף בשליחת מייל לפי הפירוט מטה.

ד.

הפרסים:
 3 .1זוכות ב 2-לילות במלונית יולדות או  2שוברי נופשונית "החופש
להתרגש" להזמנת  2לילות במלון בארץ (כל שובר מקנה לילה אחד).
במגזר החרדי 2 :לילות במלונית יולדות או כ 5-לילות בבית החלמה.
ערך הפרס בכל אחד מהמקרים לא יעלה על . ₪ 4,000
 5 .2זוכות בכרטיסי מתנה ביי מי בייבי בשווי .₪ 200
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ה.

אתר הפעילותwww.pregently.co.il :

ו.

מייל הפעילות במגזר החרדיpregently@supherb.co.il :

ז.

הפריטים המשתתפים במבצע :פריג'נטלי ומארז  9חודשים של המותג סופהרב.
בהתאם למלאי הנמצא בנקודות המכירה.

ח.

תאריכי המבצע10.6.2020-15.07.2020 :

ט.

הזוכה :משתתפת שעמדה בתנאי סעיף  3להלן.

פרטי השתתפות במבצע:
א.

יש לרכוש  2יח' מהמוצר פריג'נטלי או מארז  9חודשים מהמותג סופהרב.

ב.

יש לשמור את חשבונית הקנייה לטובת הוכחת רכישה .לא תתאפשר זכייה ללא
הצגת חשבונית.

ג.

יש להיכנס לאתר הפעילות ולהזין את כל הפרטים הנדרשים (שם מלא ,טלפון,
וכתובת מייל) וכן לתאר מה מחזק אותך בתקופת ההיריון .במגזר החרדי ניתן
לשלוח מייל עם תיאור מה מחזק אותך בתקופת ההיריון.

ד.

יש לאשר את קריאת התקנון.

ה.

יש לוודא קבלת אישור רישום לפעילות  .יובהר ,כי על המשתתפת לציין פרטים
מדויקים ,ובמקרה שלא מצוינים פרטים מדויקים ,אישור הרישום לפעילות עשוי
שלא להישלח לדוא"ל של המשתתפת והמשתתפת לא תשתתף במבצע.
במגזר החרדי  -בשליחת מייל לא יישלח חזרה אישור רישום לפעילות ,כל עוד הגיע
המייל ליעדו ולא היתה טעות בשליחת המייל ,המשתתפת תהיה חלק מהפעילות.
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תנאים לזכייה:
א.

התנאים המצטברים לזכייה בפרס הם כדלקמן:
א.

תשובת המשתתפת לשאלה "מה מחזק אותך בתקופת ההיריון" נבחרה
על ידי ועדה ,המורכבת מ 4-אנשים במשרדי עורכת המבצע ,כתשובה
הראויה ביותר לזכייה .מובהר בזאת ,כי לעורכת התחרות יהיה שיקול
דעת מוחלט בבחירת חברי הועדה האמורה וכי לחברי הועדה האמורה
יהיה שיקול דעת מוחלט בבחירת התשובה הזוכה .המשתתפות לא יוכלו
להעלות טענה כלשהי כנגד הועדה ,פעילותה או החלטותיה.

ב.

המשתתפת הציגה את חשבונית הקנייה לרכישת המוצרים המשתתפים
במבצע (בהתאם לסעיף 1ז' לעיל) ,בפני נציגי עורכת הפעילות בעת
שהתבקשה לכך.

ג.

המשתתפת מילאה את כל הפרטים בהודעת הזכייה שנשלחה אליה,
ואישרה כי קראה את התקנון ומסכימה לתוכנו.

ד.

המשתתפת עמדה בכל תנאי תקנון זה ,לרבות חתימה על כל כתב הסכמה
ו/או כתב ויתור ו/או כל הצהרה שהיא שתידרש על ידי עורכת הפעילות
ו/או מטעמה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות.

ב.

כל משתתפת תהיה זכאית לזכייה אחת בלבד.

ג.

באם לא אותרה הזוכה ו/או לא עלה בידי עורכת הפעילות ליצור עמה קשר במשך
פרק זמן של  48שעות ממועד שליחת הודעת הזכייה ,ו/או שלאחר איתורה ויצירת
הקשר עמה ,הוברר כי לא עמדה בתנאי תקנון זה ,ו/או בכל חשד שיתעורר אצל
עורכת הפעילות בנוגע להתנהלות המשתתפת במסגרת הפעילות – לרבות חשד
למרמה ,הונאה ,התנהגות שאינה הולמת ,זיוף והפרת כללי תקנון זה ו/או כי
המשתתפת זכתה כבר בפרס במסגרת הפעילות ,תהא עורכת הפעילות רשאית (אך

לא חייבת) לבחור זוכה חלופית בהתאם להוראות תקנון זה מבין המשתתפות
בפעילות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.
ד.

במידה ומשתתפת כלשהי ,שכל התנאים לזכייה בפרס התקיימו בעניינה ,בחרה
מטעמים כלשהם לוותר על הפרס ,תהיה עורכת הפעילות רשאית להעניק את הפרס
למשתתפת אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות ,וכל משתתפת
תהיה מנועה מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות
ו/או מי מטעמה בהקשר זה.

ה.

עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את זמן ומקום מימושו הסופי
של הפרס ואת אופיו ואת שוויו של הפרס ,ולמשתתפת לא תהיה כל אפשרות לערער
על כך.

ו.

הזכייה בפרס במסגרת הפעילות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה או המחאה.
לא ניתן יהיה להחליף ו/או להמיר את הפרס בהטבה אחרת ו/או במזומן ו/או בכל
אופן אחר.

ז.

עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להחליף את הפרס ו/או את
המוצרים הכלולים בו ,מכל סיבה שהיא בכל עת ,ו/או להתנות את הענקת הפרס
בתנאים ו/או להוסיף פרסים נוספים על הפרס האמור ,בהתאם לעדכונים אשר
יפורסמו על ידה ומטעמה.

ח.

עורכת הפעילות אינה ולא תהיה אחראית בכל צורה למימוש או אי מימוש הזכייה
עקב נסיבות שאינן תלויות בה ו/או לגבי שיבוש ,עיכוב ,דחייה או כל פגם בפרסים
ו/או בקשר עמם.
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החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק ו/או לבטל ו/או לקצר ו/או להאריך
את משך תקופת הפעילות בכל עת ,ולא תהיה למי מהמשתתפות כל טענה ו/או תביעה כלפי
החברה בעניין זה.
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במידה והתעורר חשד כי משתתפת בפעילות עברה על כללי התקנון ,אזי רשאית החברה
לחסום את השתתפותה בפעילות לאלתר וללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי ,וכל זכות
לקבלת ההטבה מכוח השתתפותה תפקע מיידית.

.6

החברה שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,למנוע השתתפות של משתתפת
כלשהי בפעילות ,וכן היא תהא רשאית לעכב או למנוע זכייה בפרס למשתתפת שקיים חשש
סביר כי קיבלה או ניסתה לקבל את הפרס תוך ביצוע מעשה של מרמה ,עבירה ,חוסר תום
לב ,שימוש בתוכנות אוטומטיות או תוך הפרת התקנון או כל דין ,ו/או שיעלה חשש כי עקפה
את כללי הפעילות באופן אחר כלשהו.

.7

השימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות ,שאינן בשליטת החברה .לפיכך ,החברה לא
תהיה אחראית לכל שיבוש ולכל איבוד מידע אשר נובע מהשימוש באינטרנט ,ואשר עלול
למנוע את קבלת אישור ההשתתפות בפעילות ו/או הודעה על הזכייה בפרס ו/או לגרום לכל
שיבוש אחר לפעילות .המשתתפת פוטרת בזאת את החברה בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרמו
לה עקב האמור לעיל.

.8

החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעדכן ,לשנות ,למחוק ו/או להוסיף תנאים
לתקנון זה ,ולא תהיה למי מהמשתתפות כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה.

.9

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

.10

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהיא בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים
בדבר הפעילות לרבות בעיתונות הכתובה ,האלקטרונית ו/או המשודרת ,תגברנה הוראות
תקנון זה.
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זכויות עורכת הפעילות:
א.

עורכת הפעילות רשאית להעביר את פרטי המשתתפת ו/או מידע בנוגע אליה ו/או
תכנים שהעלתה ו/או העבירה לצורך פרסום ו/או שימוש (והכל ללא כל תשלום
ו/או פיצוי ו/או תמלוג מכל סוג שהוא) והמשתתפת בהשתתפותו מסכים ומקבל
על עצמו את האמור .עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לפסול תוכן ו/או
מלל שיועלו על ידי מי מהמשתתפות ,ולא לפרסמו באתר הפעילות ,או בדף
הפעילות ברשת חברתית כלשהי ,או בכל אמצעי פרסום המשמש את עורכת
הפעילות ,אם התעורר אצל עורכת הפעילות חשד כי פרסומם עשוי לפגוע ו/או
לבזות את עורכת הפעילות ו/או את המשתתף ו/או צד שלישי כלשהו ו/או את
המוצרים המשתפים ו/או להוות פגיעה בשמו הטוב של מאן דהוא ו/או הפרה של
כל דין ,ו/או מטעמיה של עורכת הפעילות וזאת בלא כל נימוק .יובהר בזאת ,כי
אין בהסכמה דלעיל ,כדי להטיל על עורכת התחרות חובה לפסול תוכן כלשהו.

 .12פרסום הזוכים:
א.

עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את שמות הזוכות,
תמונותיהן ופרטיהן ,בכל אמצעי מדיה ,ובכל עת שתמצא לנכון .כמו כן מובהר,
כי עובדת זכייתה של מי מהמשתתפות בפעילות ,עשויה להיות מסוקרת
ומפורסמת באמצעי התקשורת השונים ,לרבות בטלוויזיה ,בעיתונות ובאתרי
אינטרנט ולרבות לצרכי פרסום ,קידום ,שיווק ויחסי ציבור של הפעילות או של
עורכת הפעילות.

ב.

בהשתתפותה בפעילות מביעה כל משתתפת את הסכמתה לפרסום שמה ,פרטיה,
ותמונותיה ,בכל אמצעי המדיה ובכל עת שתמצא עורכת הפעילות לנכון ולהעברת
שמה ,פרטיה ,תמונותיה במסגרת מבצע זה ,כאמור לעיל ,ללא תמורה ו/או תמלוג
כלשהם וללא הגבלת זמן ,והיא מוותרת על כל טענה נגד עורכת הפעילות ו/או מי
מטעמה בהקשר זה .כמו כן ,במידה ועורכת הפעילות תדרוש זאת ,מתחייבת כל
משתתפת להצהיר בכתב ,כי לא תהיה להכל טענה ו/או דרישה בקשר עם פרסום
תמונתה ו/או פרטיה באמצעי התקשורת השונים כאמור לעיל.

 .13מסירת מידע ,מאגר מידע ודואר פרסומי
א.

עורכת הפעילות רשאית להעביר את פרטי המשתתפת לצורך פרסום ו/או שימוש
(והכל ללא כל תשלום ו/או פיצוי ו/או תמלוג מכל סוג שהוא) והמשתתפת
בהשתתפותה מסכימה ומקבלת על עצמה את האמור.

ב.

עורכת הפעילות שומרת על זכותה להתנות את ההשתתפות בפעילות באישור
אקטיבי של הסכמת המשתתפות לקבלת חומר שיווקי ו/או פרסומי ממארגני
הפעילות ,באופן שמשתתפת שלא תאשר הסכמה כאמור ,לא תוכל לקחת חלק ו/או
להשתתף בפעילות.

ג.

עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לעניין את המשתתפות בהודעות
שיווקיות בעתיד ובהשתתפות במבצעים ופעילויות נוספות ,בהתאם לדין.
השתתפות בפעילות הנה בגדר הצהרה והסכמה לאמור לעיל .מובהר כי לכל
משתתפת הזכות לפנות בכל עת לשירות הלקוחות של עורכת המבצע ולדרוש
הפסקת משלוח המידע ו/או את הסרת פרטיהממאגר המידע .

ד.

הנתונים שיימסרו לעורכת הפעילות יישמרו במאגר המידע של עורכת המבצע,
ובכפוף למדיניות הפרטיות של עורכת המבצע.

ה.

המשתתפת מסכימה ומאשרת כי (בכפוף לכל דין) ככל ותתבקש ותאשר מסירת
מידע ו/או נתונים לשותפים עסקיים ,אזי כלל הנתונים שנמסרו על ידו בפעילות זו
יועברו לשותפים לפעילות ובכלל זה לחברות אשר המוצרים שלהם מופיעים
במודעות שפורסמו אצל ו/או ע"י עורכת הפעילות ,וכפי שיבקשו זאת מעת לעת
מעורכת הפעילות .המשתתפת משחררת את עורכת הפעילות ומי מטעמה מכל
אחריות בקשר להעברת הנתונים לגופים ולצדדים שלישיים או כתוצאה מהעברה
כאמור .בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור ,ככל שהמתנות במסגרת הפעילות יחולקו
באופן ישיר על ידי שותפים מסחריים ,יועברו לשותפים המסחריים פרטי הזוכות
וכתובותיהן לצורך חלוקת המתנות לאותן זוכות (ולצורך זה בלבד) ,ולא יידרש
אישור נפרד לצורך זה .מובהר כי המשתתפות אינן חייבות למסור את המידע
לעורכת הפעילות ו/או לשותפים המסחריים כאמור לעיל ,אך לעורכת הפעילות
הזכות לקבוע כי רק משתתפות שמסרו את המידע יוכלו להשתתף בפעילות.

 .14למעט האמור בהסכם זה ,לרבות סעיף  13שלעיל ,עורכת הפעילות ו/או השותפים העסקיים
יעשו במידע שימוש אך ורק לצורך דיוור ישיר של הצעות שיווקיות ,הטבות ,מבצעים וכיוב'.
עורכת הפעילות לא תמסור את הנתונים שיתקבלו בידיה במסגרת ובמהלך הפעילות לידי
צדדים שלישיים (למעט לשותפים מסחריים ,שלגביהם אישרו המשתתפות את מסירת
הנתונים כאמור לעיל ולהלן) ,מבלי לקבל את הסכמת המשתתפות ו/או במקרים שלהלן:
א.

אם יתקבל בידי עורכת הפעילות צו שיפוטי ,או צו של כל גורם שלטוני אחר של
רשות מרשויות המדינה ,המורה לה למסור פרטים כאמור.

ב.

כל מחלוקת ,טענה ,תביעה ,דרישה או הליכים משפטיים ,אם יהיו נחוצים ,בין
המשתתפת לעורכת הפעילות.

ג.

בכל מקרה שעורכת הפעילות תהיה סבורה כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע
נזק חמור לגופו של המשתתפת ו/או לרכושה ו/או לגופה ולרכושה של צד שלישי.

ד.

אם עורכת הפעילות תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה
שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה

זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודות המשתתפת בפעילות
או כל מידע סטטיסטי שבידיה ,ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי המשתתפות
את הוראות תקנון זה ומדיניות הפרטיות של עורכת הפעילות.

 .15אחריות ושיפוי:
א.

ההשתתפות בפעילות הינה באחריותה הבלעדית של המשתתפת ועורכת הפעילות
לא תישא באחריות בגין כל נזק ,הפסד ,אובדן או הוצאה שיגרמו למשתתפת,
הקשורים במישרין ו/או או בעקיפין עם הפעילות .מבלי לגרוע מכלליות האמור
לעיל ,מובהר בזאת כי עורכת הפעילות לא תהיה אחראית באופן כלשהו גם לכל
תקלה ו/או טעות שבגינה לא נקלטו פרטי המשתתפת במערכת ,ולא תהיה אחראית
לכל נזק ישיר ו/או עקיף ,לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות ,שיגרמו למי
מהמשתתפות עקב תקלה ו/או טעות כאמור .המשתתפת פוטרת בזאת את עורכת
הפעילות ,מנהליה ,עובדיה ומי מטעמם ,מכל טענה ,דרישה ו/או תביעה בקשר
עם הפעילות ,ההשתתפות (או אי ההשתתפות) ו/או זכייה בה ,ולא תהיה זכאית
לכל פיצוי ,שיפוי או סעד בגינם .המשתתפת מצהירה כי התחייבות זו הינה בלתי
חוזרת ובלתי ניתנת לשינוי או ביטול.

ב.

המשתתפת תישא בכל אחריות ,מפורשת ומכללא ,ותפצה ו/או תשפה ,לפי העניין,
את עורכת הפעילות ו/או את מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ,מיד עם
דרישתם הראשונה לעשות כן ,בגין כל נזק (לרבות ,אך לא רק ,נזקים ישירים,
עקיפים ,נסיבתיים ,תוצאתיים ,הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין) ,הפסד ,אובדן
והוצאות ,מכל מין וסוג ,וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ,בגין כל טענה ו/או דרישה
ו/או תביעה ,הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין ,הקשורים בדרך כלשהי למצג
ו/או התחייבות שנתן על פי הוראות תקנון זה ו/או הפרה במישרין ו/או בעקיפין
של איזו מהוראות תקנון זה.

 .16שונות
א.

עצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה ואישור מטעם המשתתפת כי היא
מסכימה להוראות תקנון זה ומקבלת על עצמה את כל הוראות ותנאי התקנונים
כאמור ,וכן פוטרת את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה מכל טענה ,דרישה או
תביעה הקשורה ,במישרין או בעקיפין ,עם הפעילות ו/או עם התוכן שיועלה לעמוד
הפעילות ו/או פרסום התוכן בקשר עם הפעילות על ידי עורכת הפעילות ,ו/או עם
יתר המשתתפות בלא יוצא מהכלל .הוראות התקנון יחולו על כל שימוש שיעשה
ע"י המשתתפת בעמוד הפעילות ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתתפת
לבין יתר המשתתפות בפעילות ו/או עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.

ב.

עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תקנון זה ו/או לשנותו
מפעם לפעם ולהפסיק את הפעילות בכל עת ,וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי ובכפוף לכל דין .הודעה בדבר שינויים כאמור תתפרסם באתר הפעילות
בסמוך לזמן השינוי.

ג.

בכל שאלה שתתעורר במהלך הפעילות ,בנוגע לכל תקלה ו/או מצב לא צפוי
כלשהו ,תהיה עורכת הפעילות הפוסקת הסופית ,ולמשתתפת לא תהיה כל טענה
ו/או דרישה בקשר לכך.

ד.

דינו של תקנון זה ודינה של הפעילות כדין חוזה למתן ציונים ,והוראות סעיף 33
לחוק החוזים (חלק כללי) ,התשל"ג ,1973-חלים עליהם .על כן כל הכרעה בכל
החלטה שתתקבל במסגרת הפעילות ,לא תהיה נושא לדיון בביהמ"ש ולא תצמיח
עילת תביעה מכל מין וסוג שהוא.

ה.

על תקנון זה ,פרשנותו ,ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל ,וכל סכסוך או
סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית
המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.

ו.

הפעילות ו/או תקנון זה אינם מהווים הצעה מאת עורכת הפעילות לציבור בכלל
או למשתתפת כלשהו ,והם אינם אלא הזמנה מטעם עורכת הפעילות לכל
משתתפת להציע לעורכת הפעילות את השתתפותה ,וזאת באופן ובתנאים
המפורטים בתקנון זה .מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה מובהר ,כי עורכת
הפעילות לא תישא באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו,
לרבות מחלוקת עם צד שלישי כלשהו , ,בקשר עם פעילות זו ו/או המתנה המוצעת
בפעילות זו .מובהר כי האחריות לפרס ,הענקתו ואיכותו חלה על מעניקת הפרס
בלבד .כמו כן ,הוצאות אישיות בקשר עם מימוש הפרס חלות על הזוכות בלבד.

ז.

מובהר כי במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות ספציפיות באתר
הפעילות ,או בכל אמצעי פרסום אחר ,יגברו ההוראות בתקנון זה.

