
 

1 
 

 2020 אוגוסט-יולי –מגזרים שוק הל ""נחטף מהמדף תקנון מבצע

 1 .................................... 2020אוגוסט -יולי –תקנון מבצע "נחטף מהמדף" לשוק המגזרים 

 2 ........................................................................................................ הגדרות .1

 2 ............................................................................................................ כללי .2

 3 ............................................................................................. מטרות המבצע .3

 3 .............................................................................................. תקופת המבצע .4

 3 ......................................................................................... השתתפות במבצע .5

 3 ............................................................................................... מהלך המבצע .6

 4 ..................................................................... רשות להמיר זיכוי נצבר למתנות .7

 4 ..................................................................................... הליך ההמרה למתנה .8

 5 ......................................................................................................... מיסים .9

 5 ......................................................................................... מדיניות הפרטיות .10

 6 ....................................................................................................... אחריות .11

 6 .................................................................................... הדין וסמכות השיפוט .12

 7 .......................................................................................................... שונות .13

 8 ................................................... מתנות שיכול ויוענקו כתלות במדרגות הגידול -נספח א' 
  



 

2 
 

 הגדרות .1

, שהם 934, ת"ד 2, רח' הרימון קבוצת אסם סחר, שותפות מוגבלת :אסם" / "עורכת המבצע""
6085001. 

, מבוסס יעדים, הנערך בהתאם להוראות תקנון לשוק המגזרים מבצע קידום מכירות ":המבצע"
 זה.

  .4465141 סבאכפר  3, רפפורט 514231075, ח.פ. היי ביז בע"מחברת  ":העוזרת לעורכת המבצע"

הזיכוי אותו צובר משתתף פלוני בגין סכום הרכש המיוחס לסניף הקמעונאי  :"זיכוי נצבר"
 המשתתף שבניהולו.

פרטני  שיקבעו עבור כל משתתף באופן בנספח א'יעדי רכישות מוצרים כמפורט : "יעדי רכישה"
בידי עורכת המבצע, לפי שיקול דעתה הבלעדי. למען הסר ספק יובהר כי יעדי הרכישה לא כוללים 

  מע"מ.

מוצרים המשווקים באמצעות אסם סחר, שותפות  :"מוצרים המשתתפים במבצע" / "המוצרים"
, גלידות ושוקולד והמוצרים הנמכרים תחת המותגים טבעול, מטרנה מוגבלת, למעט מוצרי פסטה

אינם, בכל מקרה, בגדר מוצרים  , אשרופורינה ולתנור()לרבות גרבר(, בונז'ור )למעט בונז'ור 
  צע לצורך חישוב העמידה ביעדי הרכישה.בהמשתתפים במ

שה, והעומדים הקמעונאים המשתתפים שנקבע להם יעדי רכי :"/ "משתתפי המבצע "משתתף"
 בתנאים המפורטים בתקנון זה )לרבות תנאי ההשתתפות המפורטים בתקנון זה(.

, שיוענקו למשתתפי המבצע כנגד הזיכוי הנצבר מוצרים מסוגים שוניםמתנות": "/  ""מתנה
, בהתאם ליעד הרכישה, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת לתקנון זה 'א בנספחכמפורט 

המבצע ועד לגמר המלאי. לעורכת המבצע שמורה זכות בלתי מוגבלת להחליף ו/או לשנות את 
מעת לעת, והכל לפי שיקול ל יעד רכישה המתנות שיינתנו לכ שווירשימת המתנות ו/או את גובה 

 דעתה הבלעדי.

רכישות המוצרים המשתתפים במבצע אותן ביצע בפועל סניף  הסך הכספי של :הרכש"סכום "
  פלוני של איזו מהקמעונאים המשתתפים במהלך תקופת המבצע, לא כולל מע"מ.

להם כי הם  הקמעונאים, חנויות או רשתות אשר עורכת המבצע הודיע :"קמעונאים משתתפים"
משתתפים במבצע, לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי בכל מקרה וללא יוצא מן הכלל, המבצע 
יחול רק ביחס לקמעונאים, חנויות או רשתות שאינם מנויים ברשימת הקמעונאים הגדולים 

 שפרסם הממונה על ההגבלים העסקיים ו/או יפרסם מעת לעת.

מאסם אשר נעשו על ידי סניפי הקמעונאים המשתתפים רכישות בפועל של המוצרים  :"רכישות"
 במהלך תקופת המבצע, כפי שיצוין בחשבוניות העסקה שתוצאנה במהלך תקופת המבצע בלבד.

 כללי  .2

והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה במבצע תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות   2.1
מהווה הסכמה מלאה לכל האמור  במבצעאת זכויות וחובות הצדדים, ועצם ההשתתפות 

 .בו

 .הוראות תקנון זה תגברנה על כל מודעה או פרסום אחר 2.2

 .גם לנקבה ותמתייחס ןוה ,בלבד נוחותבלשון זכר מטעמי  ותמנוסח הוראות תקנון זה 2.3

על  לאסםת ימכל הגנה ו/או זכות המוקנו/או לשנות כדי לגרוע  להלןש המבצעתנאי אין ב 2.4
ו/או על פי כל דין, ואלו יחשבו ו/או כל גורם אחר    מי מהמשתתפים  בינה לבין  פי ההסכמים

 כחלק בלתי נפרד מתקנון המבצע.

 לתקנון זה מצורפים: 2.5

 .גידולכתלות במדרגות ה ושיכול ויוענק מתנות - נספח א'
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 מטרות המבצע  .3

עורכת מבצע לעידוד רכישת המוצרים, במסגרתו "יזוכו" משתתפי המבצע בנקודות אסם  3.1
)הזיכוי הנצבר( בגין סכום הרכש שייוחס להם בתקופת המבצע. לאחר תום תקופת המבצע 
)ובכפוף להוראות תקנון זה( יהיו המשתתפים רשאים להמיר את הנקודות אותן צברו 

בהתאם ליעדי הרכישות שנקבעו להם כתלות למתנות, בגובה סכום המתנה לה הם זכאים  
  במדרגות הגידול כמפורט בנספח א', והכל במהלך תקופת המימוש )כהגדרתה להלן(.

המבצע יוכלו לצבור במשך תקופת המבצע זיכוי נצבר מרבי על דרך ביצוע משתתפי  3.2
ללא   כל משתתף יוכל להיות זכאי ולממש מתנה אחת בלבד,בכל מקרה  יובהר כי    .רכישות

 תלות בשווי השוק של המתנות, לפי מדרגת הגידול אליה הגיע בסוף תקופת המבצע.

בזאת במפורש, כי השתתפות במבצע נעשית על אחריות המשתתף בלבד, וכי בכל  מוצהר 3.3
מקרה השתתפות במבצע לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה בעקיפין 

ניהולו, תוצאותיו ו/או כל הכרוך בו כלפי עורכת המבצע ו/או מי או במישרין עם המבצע, 
 מטעמה.

 תקופת המבצע  .4

  (."תקופת המבצע")להלן:  31.8.2020ויסתיים ביום  1.7.2020יחל ביום המבצע  4.1

 , לפיאו עד לגמר מלאי המתנות 30.9.2020 ועד 15.9.2020יוזמנו בתקופה שמיום  המתנות 4.2
  (."תקופת המימוש"המוקדם )להלן: 

המבצע רשאית לשנות את מועד תחילת המבצע ו/או תקופת המימוש וכן את מועד  עורכת 4.3
סיום המבצע ו/או תקופת המימוש, לרבות להאריך, לקצר או לקטוע, ללא הודעה מראש. 

 כלל.בכלל זה רשאית עורכת המבצע לקבוע, כי בתקופת המימוש לא יחולקו מתנות 

 השתתפות במבצע  .5

במבצע פתוחה בפני הקמעונאים המשתתפים שקיבלו מעורכת המבצע הודעה  השתתפות 5.1
בכתב המאשרת להם להשתתף במבצע זה ומגדירה עבורם את יעדי הרכישה המותאמים 

 .להם

שומרת לעצמה את הזכות למנוע ו/או להפסיק השתתפות של משתתף כלשהו/  אסם 5.2
הי במבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, ומבלי לגרוע קבוצת משתתפים כלש

מכלליות האמור, בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות תקנון זה ו/או התחייבות 
, תהא אסם רשאית )לרבות חובת התשלום בגין רכישותיו( מהתחייבויותיו כלפי אסם

כל דרישה ו/או לבטל את השתתפותו במבצע ו/או את זכייתו. המשתתף מוותר מראש על 
 טענה ו/או תביעה כנגד אסם בקשר עם האמור לעיל.

 מהלך המבצע  .6

לתקופת המבצע יקבל כל משתתף מידע אודות יעדי הרכישה שנקבעו לו בהתאם עובר  6.1
(, "הקבוצות")להלן: אפשריות קבוצות  שתילאחת מבין להשתייכותו על פי קביעת אסם 

 .את השתתפותו במבצע בכתב וכן יאשר

עורכת המבצע תהא רשאית להעביר משתתף מקבוצה אחת לאחרת, בכל עת, על פי שיקול  6.2
 דעתה הבלעדי.

 תקופת המבצע תחשב עורכת המבצע את הזיכוי הנצבר שנזקף לזכות כל משתתף במהלך 6.3
קצב הצבירה והעמידה . כל משתתף יוכל להתעדכן ביחס לבהתאם למפורט בתקנון זה

 או "(סוכן אסם"להלן: ) הממונה מטעם אסם אסם סוכן באמצעותביעדי הגידול 
, כאשר כתובתו של העמוד אתר ייעודי שיופעל על ידי העוזרת לעורכת המבצע באמצעות

  ."(אתר המבצע)להלן: "בכתב   לותועבר  הרלוונטי לקבוצה של כל משתתף

והעמידה ביעדי הגידול המעודכן באתר המבצע יהא  קצב הצבירההמידע אודות כי  בהריו 6.4
. לצורך וכפוף להתחשבנות שתבוצע על ידי אסם  בלבד,  למועד שיצוין באתר המבצע  עדכני



 

4 
 

 בכל זמן נתון ביחס לקצב הצבירה והעמידה ביעדי הגידול נוסף והבהרותקבלת מידע 
 אסם. סוכןהמשתתף לפנות ל באפשרות

הרכש והזיכוי הנצבר שנקלט בפועל אצל אסם הוא  כוםהסר ספק יובהר כי, רק סלמען  6.5
מבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות במקרה של תקלות  ,יחייבה בהתאם לתקנון זה אשר

טכניות שימנעו, בין השאר, את עדכון הזיכוי הנצבר ו/או זקיפת הזיכוי הנצבר לזכות 
הזיכוי הנצבר ו/או שיבוש חישוב סכום הרכש. לא ניתן משתתף פלוני ו/או שיבוש ברישום  

לערער על תוצאות המבצע ו/או על כל עניין הנוגע אליו, וקביעתה של אסם בעניין תהא 
  סופית ומוחלטת ואין אחריה דבר.

הפרס ניתן כחלק אינהרנטי מרכישותיו של הלקוח ומהווה הנחת כמות מובהר, כי  6.6
ורה ששולמה על ידי הלקוח בתקופת המבצע תיחשב לרכישות אלו, וכי חלק מהתמ
 כתמורה ששולמה עבור "הפרס".

 רשות להמיר זיכוי נצבר למתנות  .7

המבצע יצברו המשתתפים זיכוי נצבר בהתאם לסכום הרכש שלהם. מובהר, למען   בתקופת 7.1
הסר ספק, כי זיכויו הנצבר של משתתף יעשה בגין סכום הרכש של סניף הקמעונאי 

 המשתתף הרלבנטי.

 הנצבר ו/או סכום הרכש אינם ניתנים להעברה. הזיכוי 7.2

שזיכויו הנצבר, בתום תקופת המבצע, עולה בקנה אחד עם יעדי הגידול שנקבעו משתתף  7.3
או על ידי  אתר המבצעבאמצעות לו, יורשה להמיר את נקודות הזיכוי שנזקפו לזכותו 

עמד יעד הגידול בו  מבין המגוון התואם אתד כנגד מתנה אחת בלב ,פנייה לסוכן אסם
יובהר, מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון   ., ובכפוף למלאי הקייםבקבוצה אליה שויך

תהיינה   לעורכת המבצע ו/או אסם  העוזרתמסוימת  זה, כי במקרה של גמר המלאי ממתנה  
  רשאיות )אך לא חייבות( להציע מתנה חלופית במקומה.

הסר ספק, מובהר, כי משתתף שזיכויו הנצבר עולה על יעדי הרכישה הרלבנטיים, לא למען   7.4
יהא זכאי לקבל כל מתנה מעבר למתנה בגין עמידה ביעד, ולא תהא לו כל טענה ו/או תלונה 

 בהקשר זה.

משתתפי המבצע יוכלו להמיר את הזיכוי הנצבר למתנות רק בתקופת המימוש ובכפוף  7.5
ושמועד התשלום בגינן קודם  מהלך תקופת המבצעבגין הרכישות שנעשו לתשלום מלא ב

 .למועד קבלת המתנה

לזכאות המשתתף לזיכוי הנצבר, יכול המשתתף לפנות אל סוכן אסם בשאלות הנוגעות  7.6
 עימו הוא מצוי בקשר.

 למתנה הליך ההמרה   .8

 המגוון הרלבנטי לעניינואת המתנה בה הוא חפץ )מתוך  ולהזמין  כל משתתף יתבקש לבחור   8.1
באמצעות אתר  (הקיים כפי שיוצג באתר המבצע או על ידי סוכן אסם מלאיבכפוף לו

יהא  . לא ניתןתום תקופת המימוש בלבדעד או באמצעות פנייה לסוכן המבצע  המבצע
  .או נמסרה לסוכן אסם, לפי העניין שבוצעה באתר המבצעלשנות את הבחירה לאחר 

שהמתנה שבחר המשתתף עודנה מצויה במלאי, כי אז תימסר למשתתף הודעת אישור   ככל 8.2
 המבצע לעורכת העוזרת ידי עלבמועד ובמקום שיקבע , באופןוהמתנה תסופק למשתתף 

ובכפוף לחתימת המשתתף על אישור קבלה ו/או כתב ויתור וסילוק. ככל שהמתנה אינה 
לעורכת המבצע  העוזרתבמלאי, או מכל סיבה אחרת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של 

, באופן –כאמור  -, והמתנה תסופק לו חלופיתאסם, יתבקש המשתתף לבחור מתנה ו/או 
ובכפוף לחתימתו על אישור קבלה   המבצע  לעורכת  העוזרתבמועד ובמקום שיקבע בידי  אין  

 ו/או כתב ויתור וסילוק.

אסם רשאית לספק למשתתף מתנה שונה מזו העוזרת לעורכת המבצע ו/או עת תהא  בכל 8.3
 שיקול דעתה הבלעדי. על פי שנבחרה על ידו, בהתאם לאילוצי מלאי או
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מתנה, לא יהא רשאי לחזור בו ולא שהזמנת המתנה שלו אושרה ו/או שקיבל  משתתף 8.4
 .ו/או להחזיר את המתנה יתאפשר לו להחליף את המתנה שקיבל באחרת

במבצע יהא רשאי להזמין מתנה ולהמיר כנגדה את הזיכוי הנצבר שנזקף לזכותו  משתתף 8.5
מהלך תקופת המימוש בלבד. באחריות המשתתף לוודא, כי הזמין במועד המתאים את ב

 הולמת את הזיכוי שנצבר לזכותו. הוא וכי המתנבה חפץ ה ההמתנ

העוזרת אשר מכל סיבה שהיא לא הזמין מתנה ו/או הזמנתו לא נתקבלה אצל  משתתף 8.6
ו/או הזמין מתנה שאינה עולה בקנה אחד עם יעדי הרכישות או סוכן אסם    לעורכת המבצע

נה ואז ביטל את שנקבעו לו ו/או הזמין מתנה שאינה מצויה עוד במלאי ו/או הזמין מת
הזמנתו, לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי ו/או הטבה בגין אי מימוש הזיכוי שנצבר 

 לזכותו.

 ניתן לפצל את הזיכוי הנצבר לשם קבלת שתי מתנות או יותר במדרגה נמוכה יותר. לא 8.7

 יינתן החזר כספי בגין אי מימוש הזכייה או חלק ממנו. לא 8.8

העוזרת ביטול בהתאם לנהלי  /ול בהזמנת מתנה כרוך בדמי שינויששינוי או ביט ככל 8.9
 הביטול תוטל על הזוכה. /, אזי עלות השינוילעורכת המבצע

הסר ספק מובהר, כי במידה שבסוף תקופת המבצע תיוותר למשתתף יתרת זיכוי למען  8.10
שאינה מזכה את  נצבר מכל טעם שהוא )לרבות מחמת שלא הוזמנה מתנה כנגדה ו/או

המשתתף במתנה שהוזמנה ו/או שאינה מזכה את המשתתף במתנה כלל(, כי אז לא יוכל 
 המשתתף לעשות ביתרה האמורה שימוש כלשהו.

ערך אחר. כן מובהר, כי המתנות -כי אין אפשרות להמיר מתנות בכסף או בשווה מובהר, 8.11
 הן אישיות, וכי המשתתף לבדו רשאי להזמינן ולקבלן.

גמר המלאי של מתנה מסוימת, תהא עורכת המבצע רשאית, אך לא חייבת, להציע לאחר  8.12
 מתנות דומות נוספות ו/או חדשות ו/או שונות.

אינה מתחייבת להודיע על מתנות שאזלו מן  ו/או העוזרת לעורכת המבצע המבצעעורכת  8.13
 המלאי באופן שוטף ו/או בעת בחירת המתנה על ידי המשתתף.

 מיסים  .9

של המתנה שנתקבלה אצל המשתתף ו/או שהמשתתף קיבל אישור בדבר אספקתה  שוויה 9.1
המשתתף הניתן לו על ידי הקמעונאי הרלוונטי.  לבטלה יגולם בתלוש השכר שלאך ראה 

מובהר בהקשרים אלה, כי ההשתתפות במבצע כפופה להסכמת הקמעונאי המשתתף 
  .סםלגילום כאמור, בנוסח לפי דרישתה של א

לעיל, מקבל המתנה יישא בכל העלויות, המיסים,  9.1לגרוע מהאמור בסעיף  מבלי 9.2
ההוצאות והתשלומים הכרוכים בקבלתה, ויפעל לנקיטת כל ההליכים הדרושים מול 

 .הרשויות המתאימות בקשר לכך ולאסם לא תהיה מחויבות כלשהי בקשר לכך

ר לרשותה את תשלום המס החל עליו מקבל המתנה להעבימתהא רשאית לדרוש אסם  9.3
בגין המתנה בסמוך לאחר שאושרה הזמנתו את המתנה או עד בסמוך למועד אחר עליו 
תודיע לו עורכת המבצע, לפי שקול דעתה. לא שילם מקבל המתנה את המס כאמור, לא 

 תימסר לו המתנה ולא תעמוד לו כל טענה בקשר עם כך.

 מדיניות הפרטיות  .10

, הוא מסכים לכך שכל הפרטים אשר נמסרו מבצעמאשר כי בעצם השתתפותו בהמשתתף   10.1
 כת"( ישמשו את עורהמידע)להלן: "  , לרבות הפרטים האישייםמבצעבמהלך הו/או יאספו  
, מבלי ששימוש מתנותה  הענקתלצורך ניהול המבצע ו  העוזרת לעורכת המבצע  המבצע ו/או

מסכים לכך שמסירת המידע על ידו המשתתף מאשר ו שכזה ייחשב כפגיעה בפרטיות.
 נעשית על פי רצונו החופשי ובידיעה שהמידע ישמש לצורך כאמור.
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ולאחסנו את המידע כאמור לקבל או לאסוף  ותעשויו/או העוזרת לעורכת המבצע  אסם 10.2
. מובהר בהקשרים אלה, כי )א( לא מוטלת על המשתתפים כל חובה ןבמאגרי מידע שלה

כאמור  מידעה)אך מובהר, כי מסירת/ חשיפת  המידעאת שוף בדין למסור או לחש
בנוסף כי  מתחייבת לשם השתתפות במבצע(; וכן כי )ב( ידוע למשתתף ומוסכם עליו,

על ידה  ףשיתקבל ו/או שיאס מידעאסם עשויה לעשות שימוש בלשימוש על פי תקנון זה, 
פרטיות, וק הגנת הבמאגרי מידע )כהגדרת המונח בח ולצרכיה העסקיים, לאגור אות

לתאגידים קשורים לה )לרבות חברות אם וחברות אחיות(  ו( וכן להעביר1981-התשמ"א
 מידעי )ג( אסם תהא רשאית להעביר  ולשותפים עסקיים, הכול בכפוף להוראות הדין; וכן כ

 .על ידה אל מחוץ לגבולות המדינה ףשנתקבל אצלה ו/או נאס

ת מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ומיישמ והעוזרת לעורכת המבצע אסם 10.3
ו/או יוחזק מורשית לנתונים שיאספו  -ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי

והעוזרת לעורכת  , אין בהם כדי לשלול באופן מוחלט חדירה כאמור. לכן, אסםןהיעל יד
-מבצע תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתית, כי השתתפות בומתחייב  ןאינ  המבצע

 בהקשרים אלה.ו/או יוחזק מורשית למידע שייאסף 

 אחריות  .11

המבצע ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות כלפי משתתפי המבצע בקשר עם  עורכת 11.1
ו/או אתר   המתנות, שווין, מימושן, איכותן, תקינותן, אספקתן ו/או כל תכונה אחרת שלהן

, ולא יהיו חייבים למשתתף כל , תוכנו, אופן פעילותו ו/או כל תכונה אחרת שלוהמבצע
 .פיצוי היה והמתנה אינה לשביעות רצון המשתתף מכל סיבה שהיא

או באמצעות הזמנה מסוכן אסם כמפורט  מבצעיבוצע באמצעות אתר ההמתנות  מימוש 11.2
ולמלאי המוצע ביחס לכל מתנה כמפורט   העוזרת לעורכת המבצעויהיה כפוף לתנאי    לעיל,

  . מבצעבאתר ה

פנייה ו/או טענה בקשר לתקלה ו/או קלקול ו/או אי התאמה ו/או פגם ו/או חוסר  כל 11.3
תוכן  המתנות לרבות בקשר עםאתר המבצע ו/או שביעות רצון ו/או עוגמת נפש בקשר עם 

עוזרת שרין לתופנה במי  ,וקבלת המתנות  מימוש  אתר המבצע, הפעלת אתר המבצע, בחירת
 .ואסם לא תהא צד לפניה ו/או לטיפול בה לעורכת המבצע

 
במבצע מהווה, לכל דבר ועניין, ויתור סופי ובלתי חוזר על כל טענה, דרישה  ההשתתפות 11.4

ו/או תביעה נגד אסם ו/או חברת בת ו/או חברה קשורה שלה בקשר לתקלה ו/או קלקול 
ו/או חוסר שביעות רצון ו/או עוגמת נפש ו/או עיכוב באספקה ו/או אי התאמה ו/או פגם 

כישתן, מסירתן ו/או מחסור במלאי בקשר עם המתנות, לרבות בקשר עם הזמנתן, ר
 .ו/או אתר המבצע תוכנו, אופן פעילותו ו/או כל תכונה אחרת שלו ומימושן

לביטול הזמנת לא תישא בכל אחריות לאיחור באספקת ו/או הזמנת מתנות ו/או  אסם 11.5
 מתנות ו/או לשינוי בהזמנת המתנות, ולא תספק למשתתפים במבצע כל הטבה חלופית.

לפעילות התקינה של  ותאחראי ןאינ ,ןמי מטעמהעוזרת לעורכת המבצע ו/או ו/או  אסם 11.6
מערכות האינטרנט, הטלפון והתקשורת ו/או מערכות ממוחשבות כלשהן, ואין ולא תהיה 

בגין אי קליטה ו/או קליטה משובשת של נתונים ו/או שיבוש בקליטת שום אחריות  ןלה
ו/או כל שיבוש אחר ו/או בגין כל תקלה אחרת הקשורה במערכות אלה, וכן לכל  נתונים

שאו באחריות להפסקות ו/או הפרעות במתן יוהם לא י ןציוד אחר אשר אינו בשליטת
 אתר המבצע,הכניסה לבעת  כלשהי בהשתתפות במבצע, לרבות  בעיה  להשירות אשר יגרמו  

 .התקשורת עם העוזרת לעורכת המבצעבאו 
 

 הדין וסמכות השיפוט  .12

הדין החל על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד, ולא יחול כל דין  12.1
 .אחר

השיפוט בכל העניינים הנוגעים לתקנון זה ו/או הנובעים הימנו מוקנית לבתי  סמכות 12.2
 .בלבד אביב יפו-המשפט המוסמכים של תל
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 שונות .13

מצהיר ומאשר, כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם באירוע שאינו   המשתתף 13.1
הפרה של הוראות תקנון זה ולא בשליטתה של עורכת המבצע ו/או מי מטעמה לא ייחשבו 

 .יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה

אשר הסניף שבניהולו יבטל רכישות ו/או יחזיר לאסם מוצרים שנרכשו מהלך  משתתף 13.2
תקופת המבצע ו/או לא ישלם בגין רכישות כאמור יועבר לטיפול המחלקה המשפטית אצל 

 וא יידרש להשיב מיידית מתנות שסופקו לו.עורכת המבצע, השתתפותו במבצע תופסק וה

למשתתף או לסניף שבניהולו זכות להמשיך  -ולא תקנה  -במבצע אינה מקנה  השתתפות 13.3
ולרכוש מוצרים מעורכת המבצע, ועורכת המבצע אינה מתחייבת להמשיך ולספק 

 למשתתף או לסניף מוצרים, בין במהלך תקופת המבצע ובין לאחר תומה.

המבצע תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הקשור למבצע ובנוגע לכל שאלה  תעורכ 13.4
שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי 

יווצר במהלך המבצע, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו, ולא ניתן יהיה יש
, שתהווינה ראיה מכרעת שאין אחריה דבר, לערער על החלטות עורכת המבצע והכרעותיה

 ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

רכישות; את סכום הרכש; את   /ובעת, בין היתר, את יעדי ההזמנותהמבצע היא הקעורכת   13.5
זהות הרשאים להשתתף במבצע; את זהות הזוכים; את הזכאות למתנות; את סוג וטיב 

באשר למסירת המתנות; הקובעת באשר לפרסום  המכריעהוכן המתנות, מספרן ושווין; 
הזוכים ודבר זכייתם; וכו'. ברשימת תפקידי עורכת המבצע ו/או המפקח מטעמה המובאת 

 לעיל אין כדי לגרוע מסמכויות אחרות המסורות לו.

המבצעת רשאית, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לבטל הזמנת מתנה בידי עורכת  13.6
הזמנת מתנה ו/או לשנות את הניקוד הנצבר של משתתף פלוני ו/או משתתף ו/או אישור 

את סך הרכש הנזקף לזכותו, אם לדעתה קיים חשש סביר שהמשתתף הפר הוראות תקנון 
 זה או את הוראות הדין.

המבצע שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאיו עורכת   13.7
מעבר לתקופה  וע בכל עת ו/או לקצרו ו/או להאריכלהפסיק את המבצמפעם לפעם ו/או 

שנקבעה, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין. עורכת המבצע תעדכן 
את משתתפי המבצע בדבר שינוי התקנון, ולעניין זה פרסום התקנון המעודכן באתר 

  ייחשב עדכון כאמור. , אם וככל שיפורסם,המבצע ו/או באתר האינטרנט של אסם

 תקנון זה תגברנה על כל מודעה או פרסום אחר.הוראות  13.8

, 2לעיין בתקנון המבצע בכפוף לתיאום מראש גם במשרדי אסם, בכתובת רח' הרימון    ניתן 13.9
 שהם.

*** 
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   כתלות במדרגות הגידול ושיכול ויוענק  מתנות - נספח א' 

 " 1 קבוצה" (1)
 הינן: ש"ח 00001,של עד  )לפני מע"מ( *לגידול כספי נטומדרגות הגידול 

 ₪  10,000-גדלת ב ₪  8,000-גדלת ב ₪  4,000-גדלת ב ₪  2,500-גדלת ב

מארז מגבות גאקרד 
 VARDINONמבית 

שולחן + שני ספסלים 
 Australiaמתקפל 

Camp 

נוטרי בלנדר ושייקר 
 NINJAחכם מקצועי 

בלנדר חכם גם למשקאות 
 Ninja Foodi Hotחמים 

 &Cold 

חל' מבית  10סט סירים  BaBylissמעצב זקן 
BERLINGHAUS 

סיר טיגון חכם דיגטלי 
KALORIK 

כ"ס  1.3מיקסר מקצועי 
morphy richards 

כירה קרמית דיגיטלית 
Selmor 

 23מיקרוגל דיגיטלי 
 DeLonghiליטר 

 lyכיריים גז נירוסטה 
vent 

רמקול בלוטות' נייד מוגן 
 100Wמים 

מיחם חשמלי נירוסטה 
 Selmorכוסות  50

מסחטת מיץ איטית 
Sauter 

 28מיקרוגל דיגיטלי 
 SAMSUNGליטר 

מסחטת מיצים בכבישה 
 Kuvingsקרה 

בלנדר שייקר מקצועי 
Midea 

וואט  2600מגהץ אדים 
Tefal 

וואט  550בלנדר יהלום 
KitchenAid 

תנור אפיה משולב צר 
NORMANDE 

מכונת גילוח רוטורית 
REMINGTON 

מברגה/מקדחה נטענת 
BOSCH 

שואב אבק אלחוטי 
 HOOVER 1-ב 2נטען 

ס"מ  60כיריים זכוכית 
Sauter 

מכשיר להכנת פופקורן 
 KALORIKללא שמן 

אנשים  8אוהל 
Australia camp 

שולחן הוקי אוויר 
ENERGYM 

ק"ג פתח  7מייבש כביסה 
 MAGקדמי 

טוסטר גריל מקצועי 
KENWOOD 

טרולי עסקים למטוס 
"18 SWISS BRIEF 

מכונת קפה 
NESPRESSO  

VertuoPlus 

 12חלקים ל 36סט 
 Lilac Blushסועדים 

 4סיר טיגון מקצועי 
 Sauterליטר 

גריל פחמים ביתי ללא 
 SAfireעשן 

CookGrill 

מזוודות רכות  3סט 
 KEDSמבד מבית 

רובוט לניגוב רצפות 
iRobot 

חלקים יוקרתי  6סט 
Food Appeal 

ליטר  30טוסטר אובן 
Sauter 

 6חלקים ל  18סט 
 Cherishסועדים 
Round 

 
תיק נשיאה לגג הרכב  

 Rightlineל' מבית  425
 BOSCHמעבד מזון 

MultiTalent 8  
 

 " 2 קבוצה" (2)
 ש"ח הינן:  000001,עד ש"ח  20,000 )לפני מע"מ( של *מדרגות הגידול לגידול כספי נטו

 ₪  100,000-גדלת ב ₪  50,000-גדלת ב ₪  35,000-גדלת ב ₪  20,000-גדלת ב
 Smart 4Kטלוויזיה "

50 HISENSE 
שולחן פינג פונג חוץ 

 VO2מבית 
מערכת ישיבה ראטן 

Australia Camp 
 Dell XPS13נייד טאץ' "

2IN1 7390 i7 13.4 
מדפסת משולבת לייזר 

LED  צבעונית
אלחוטית 

BROTHER 

 476מקרר מקפיא עליון 
 ליטר סמסונג

 615מקרר מקפיא עליון 
 ליטר סמסונג

-Smart Uטלוויזיה "
LED 4K 85 HISENSE 

מבערי מבית  2גריל גז 
Coleman 

YORK SILVER 
PRO ריצה  מסלול

 חדשני

שואב אבק רובוטי 
iRobot 

ליטר  648דלתות  4מקרר 
Hisense 

ק"ג  7מכונת כביסה 
SIEMENS 

גריל גז משולב פחמים 
4B  מביתGrillstream 

מזגן טורנדו 
MASTER-40 X 1PH 

חבילת מוצרים מבית 
 Mieleהמותג 
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 SMART-12 Xמזגן 
SQ (WIFI) BLACK 

TORNADO 

 MAVIC AIRרחפן 
 DJIמבית 

 7הליכון כושר מנוע 
 YORKכ"ס מבית 

חבילת מוצרי חשמל 
BOSCH 

 60קולט אדים ארובה 
 ly ventס"מ 

 Smart 4Kטלוויזיה "
65 

 90תנור משולב כיריים 
 ly ventס"מ 

 

מכונת אספרסו 
 DeLonghiאוטומטית 

מכונת קפה אוטומטית 
Caso Design 

 Smart 4Kטלוויזיה "
75 

 

 50תנור משולב צר 
 Sauterס"מ נירוסטה 

מדיח כלים רחב 
אינטגרלי מלא 

SIEMENS 

מבערים שחור  3גריל גז 
 WEBERמבית 

 

שולחן כדורגל מקצועי 
ENERGYM 

שואב אבק רובוטי 
iRobot 

 ASUSנייד "
ZenBook i7 14 

 

ק"ג  8מייבש קונדנסור 
Blomberg 

 DELLנייד "
INSPIRON 3593 i7 

15.6 
  

מיקסר מקצועי 
KitchenAid 

 TADIRAN 18מזגן 
SUPREME לבן 

  

שואב אבק אלחוטי 
 dyson V10 -דייסון 

absolute 
 

  
 

 
  .היעדיםתוספת הקניות בש"ח מעבר לבסיס המכירות האישי כפי שנקבע במכתב *

 
 
 
 
 
 
 
 

 


