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 הגדרות .1

, א.ת. חמן,  2קבוצת אסם סחר, שותפות מוגבלת, רח' הרימון    :"עורכת המבצע"  /  "אסם "
 . 6085000, שהם 934ת"ד 

 . http://www.osem.co.il ":אתר אסם "

  - קנה  חטיפים חודש אוגוסט רמי לוי  מבצע לקידום מכירות המוצרים בשם "  ":המבצע"
 ", הנערך בהתאם להוראות תקנון זה.קבל

אסם שומרת לעצמה את הזכות   . "במבה"של    ממותג פוליאסטר  גב    תיק  ":ותה/מתנה"
   , בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.המתנה ו/או את סוג המתנהלהחליף את 

רח' ,  513770669, מס' חברה  בע"מ  2006  רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה:  "רמי לוי"
 .רעות-מכבים -מודיעין 17צלע ההר 

במבצע" המשתתפים  "מוצרים   / תחת אסם,  חטיפי  מגוון    ":םהמוצרי"  המשווקים 
  40-80משקל  אריזות בופופקו, באפרופו, ביסלי, אח של ביסלי, במבה, דובונים    המותגים

  .לתקנון זה 'א נספחהמפורטים תחת , גרם

והכל   ,במבצע  ומשתתף  אשר לוקח חלק  18מעל גיל    בגיר  :"משתתפי המבצע/ "   "משתתף"
  בהתאם להוראות תקנון זה.

מרשת   חנויות  ו/אוסניפים    :"נקודות המכירה המשתתפות במבצע/ "  "נקודות המכירה"
  .לתקנון זה 'בבנספח  כמפורט המשתתפים במבצע רמי לוי

גמר  עם  או  ו/  31.08.2020ויסתיים ביום  ,  03.08.2020ביום  ": המבצע יחל  תקופת המבצע"
, המוקדם מביניהם. עורכת המבצע רשאית לשנות את מועד תחילת המבצע  מתנותמלאי ה

מראש, ועל    ללא הודעהו/או את מועד סיומו, לרבות לקצר או לקטוע את תקופת המבצע,  
  .פי שיקול דעתה הבלעדי 
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 כללי  .2
והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון במבצע  תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות   2.1

ההשתתפות   ועצם  הצדדים,  וחובות  זכויות  את  הסכמה   במבצעממצה  מהווה 
 .מלאה לכל האמור בו

 . פרסום אחרהוראות תקנון זה תגברנה על כל מודעה או  2.2

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

ת  י מכל הגנה ו/או זכות המוקנו/או לשנות  כדי לגרוע    להלןש  המבצעתנאי  אין ב 2.4
 . מי מהמשתתפים בינה לבין על פי ההסכמים לאסם

 : יםהבא יםהנספחמצורפים : לתקנון זה רשימת נספחים 2.5

 ;רשימת המוצרים המשתתפים במבצע –נספח א' 

 המשתתפות במבצע.  רשימת נקודות המכירה - 'ב נספח

 השתתפות במבצע  .3

 באחת מנקודות המכירה,   אשר ירכוש במהלך תקופת המבצע  במבצע  משתתף  כל 3.1
  בסכום כולל של   במבצע  תפיםהמשת  המוצרים  ממגוון) יחידות או יותר  10עשר (

, יהיה זכאי לקבלת ")הרכישה"להלן:  או יותר (  )₪  30(  שקלים חדשים  שלושים
   .זה להלן 3בסעיף לאמור  בכפוף, כהגדרתה לעיל  מתנהה

ורק    תתאפשר  המתנה  קבלת 3.2 המבצעאך  תקופת   של   הפעילות  בשעות,  במהלך 
,  רמי לוי  ידי  על  שייקבעו  כפי ,  שלה  הראשית  הקופהו  הרלוונטית  המכירה  נקודת

המתנות   גמר מלאי  כי  יובהר  .הרכישה  בוצעה  בההמכירה    בנקודתועד   קבלת, 
תקינים  חשבונית  הצגת  ב  מותנית  מתנהה קופה  הרכישהושרשור  בקופה    בגין 

 .בנקודת המכירה הראשית

, סך הכל  מתנות  )10,000(  עשרת אלפיםכמות כוללת של  למוגבל    המתנותמלאי   3.3
ת המכירה  חולק  אשר  נקודות  זה  'בבנספח  המפורטות  בין  מלאי .  לתקנון 

אסם תהא רשאית לשנות .  ) מתנות200(  מאתייםמינימאלי בכל נקודת מכירה הינו  
 בין נקודות המכירה בכל עת.  החלוקהאת 

  בגין   אחת  מתנהל  זכאי  יהאלעיל,    לאמור  בהתאם  למתנה  הזכאי  משתתף  כל 3.4
על    ,בלבד  אחת  רכישה לחתימה  שנרכשו   .מתנה  קבלת  אישורבכפוף  מוצרים 

 במסגרת המבצע אינם ניתנים להחלפה ו/או החזרה ולא יינתן בגינם החזר כספי. 

ו/או לשלול את   השתתפות  ו/או להפסיק  את הזכות למנוע  השומרת לעצמאסם   3.5
למתנה כלשהו  הזכאות  משתתף  כלשהי  /של  משתתפים  פי    קבוצת  על  במבצע 

שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתידרש לנמק את החלטתה. כמו כן, ומבלי לגרוע 
אסם    תהאתקנון זה,    בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראותמכלליות האמור,  

אם סברה לרבות    זכאותו למתנהו/או את   רשאית לבטל את השתתפותו במבצע
(ובין    ין או חוסר תום לבכי נעשה ביצוע של מרמה, עבירה, הפרת תקנון, הפרת ד

.  היתר, במקרה שמשתתף ביטל את רכישת המוצרים או לא ביצע תשלום בעבורם)
המשתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד אסם בקשר עם  

 . האמור לעיל

 אחריות  .4

ו/או   4.1 המבצע  לויעורכת  אינרמי  תקלות, ומתחייב  ן,  ללא  יתקיים  המבצע  כי  ת, 
ת ולמשתתף לא יהיו כל טענה או תביעה כתוצאה יושגיאות, נפילת מערכות או טעו

עקב    יזכה במתנהמכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקרה בו משתתף לא  
, אשר אירעה בתום לב ו/או ברשלנות, לא  רמי לויטעות של עורכת המבצע ו/או  



 

3 
 

ת כנגד עורכת המבצע ו/או תהיינה לו בגין כך כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישו
 . רמי לוי

אחריות כלפי משתתפי חבות ו/או  בכל    יישאולא    המי מטעמ  ו/אועורכת המבצע   4.2
ו/או )  תקינותהאו    איכותהסוג המתנה,  ל (לרבות ביחס    מתנהההמבצע בקשר עם  

, ולא אי מימוש הזכאות למתנה ו/או כל עוגמת נפש או נזק אחר הקשור במתנה
שביעות רצון המשתתף מכל ל   האינ  מתנההוהיה  למשתתף כל פיצוי    תוחייב  יהיו

 ואין כל אחריות ביחס לשווי   לעורכת המבצעמבלי לגרוע מהאמור,  .  שהיא  סיבה
   .ככל שצוין באיזה פרסום של המבצע - מתנההשל 

כל פנייה ו/או טענה בקשר לתקלה ו/או אי התאמה ו/או פגם ו/או חוסר שביעות  4.3
 ועורכת המבצע  רמי לויל, תופנה במישרין  בקשר עם המתנותנפש  רצון ו/או עוגמת  

בנוסף, ההשתתפות במבצע מהווה, לכל דבר    צד לפניה ו/או לטיפול בה.  תהיהלא  
ועניין, ויתור סופי ובלתי חוזר על כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד עורכת המבצע  

 או חברת בת ו/או חברה קשורה שלה בקשר לכך./ו

 מדיניות הפרטיות .5

 ") מידע"להלן:  (  עשויה לקבל או לאסוף מידע אודות המשתתפים  עורכת המבצע  5.1
על   מוטלת  לא  (א)  כי  אלה,  בהקשרים  מובהר  שלה.  מידע  במאגרי  ולאחסנו 

  הדבר (אך מובהר, כי מידע כאמור בדין למסור או לחשוף המשתתפים כל חובה ש
בנוסף ידוע למשתתף ומוסכם עליו, כי  לשם השתתפות במבצע); וכן כי (ב)    מתחייב

לצרכיה    במידעאסם עשויה לעשות שימוש  לשימוש במידע שיעשה על פי תקנון זה,  
אות לאגור  הפרטיות,   והעסקיים,  הגנת  בחוק  המונח  (כהגדרת  מידע  במאגרי 

לתאגידים קשורים לה (לרבות חברות אם וחברות   ו) וכן להעביר 1981-התשמ"א
עסקי ולשותפים  באחיות)  הכול  הדין  התאםים,  הפרטיות   להוראות  ולמדיניות 

; וכן כי (ג) אסם תהא רשאית להעביר פרטים שנתקבלו אצלה ו/או באתר אסם 
 . נאספו על ידה אל מחוץ לגבולות המדינה

מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים    עורכת המבצע  5.2
מורשית לנתונים שיאספו על ידה,  -בלתיאלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה  

אין בהם כדי לשלול באופן מוחלט חדירה כאמור. לכן, אסם אינה מתחייבת, כי 
מורשית למידע  -השתתפות במבצע תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתי

 . שייאסף בהקשרים אלה

 מיסים  .6

תוקף במועד היה בבתשלום מס על פי חוק, כפי שי  תמחויב  תהיה ה  מתנה  יתכן שקבלת
מקבל המתנה יישא בכל העלויות, המיסים, ההוצאות והתשלומים   .ההרלוונטי למסירת

הכרוכים בקבלתה, ויפעל לנקיטת כל ההליכים הדרושים מול הרשויות המתאימות בקשר 
 .לכך ולאסם לא תהיה מחויבות כלשהי בקשר לכך

 הדין וסמכות השיפוט  .7

הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד, ולא יחול הדין החל על תקנון זה ועל כל   7.1
 . כל דין אחר

ו/או הנובעים הימנו מוקנית  7.2 סמכות השיפוט בכל העניינים הנוגעים לתקנון זה 
 .בלבד אביב יפו-לבתי המשפט המוסמכים של תל

 שונות  .8

עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תנאי תקנון זה ו/או לשנות  8.1
סיק את המבצע בכל עת ו/או לקצר את תקופת  תנאיו מפעם לפעם ו/או להפאת  

לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין.  באופן מיידי ו הכל    המבצע,
ין זה פרסום  י עורכת המבצע תעדכן את משתתפי המבצע בדבר שינוי התקנון, ולענ

 .כאמור , אם וככל שיפורסם, ייחשב עדכוןאסםהתקנון המעודכן באתר 
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מקורם  8.2 אשר  איחור  ו/או  שיבוש  ו/או  תקלה  כל  כי  ומאשר,  מצהיר  המשתתף 
באירוע שאינו בשליטתה של עורכת המבצע ו/או מי מטעמה לא ייחשבו הפרה של  

 . הוראות תקנון זה ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה

ר בכלל או למשתתף המבצע ו/או תקנון זה אינו מהווה הצעה מאת אסם לציבו 8.3
והם אינם אלא הזמנה מטעם אסם לכל משתתף להציע לה את השתתפותו כלשהו,  
 .בשלמותם ובהם בלבד, באופן ובתנאים המפורטים בתקנון זה, וזאת, במבצע

 בכל אחריות בכל הנוגע למימוש  תנושא  ןאינ  ןמי מטעמו/או    רמי לויו/או  אסם   8.4
או לכל עגמת נפש או נזק אחר  ו/,  המימוש-על פי המבצע או לאי  מתנהל  הזכאות

במימוש בה  מתנהה  הזכאות  הקשור  האמור,  .  ובשימוש  מן  לגרוע  מבלי 
מכל חבות או אחריות   ןמי מטעמו/או    רמי לוי  המשתתפים פוטרים את אסם ו/או

 . ולמבצע מתנהביחס ל

כי   8.5 ומאשר  מצהיר  במבצע,  השתתפותו  בעצם  משתתף,  התנאים  כל  בכל  עמד 
 .המפורטים בתקנון

התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר או אי  /בכל מקרה של סתירה ו 8.6
 .תגברנה הוראות תקנון זה, כלשהו של המבצע

 . אסםניתן לעיין בתקנון המבצע באתר  8.7

** 
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 רשימת המוצרים המשתתפים במבצע   – 'אנספח 

 תאור פריט   פריט ברקוד 

 גרם  40*36אפרופו שוקולד  6929093 7290106576223

 גרם  40*36אפרופו שוקולד  12348355 7290111563928

 גרם50*36אפרופו  6901287 7290000066332

 גרם50*36אפרופו איטליאנו  6925783 7290104500572

 גרם  55*48ביסלי גריל  6929509 7290000468747

 גרם  55*48ביסלי ברביקיו  6929507 7290000467511

 גרם 55*24ביסלי בצל  6929510 7290000468877

 גרם   55*24ביסלי פיצה  6929508 7290000467887

 גרם  55*24ביסלי פלאפל   6929512 7290001302194

 גרם  55*30אח של ביסלי סלסה פיקנטית  12309971 7290109351339

 גרם 67*24ביסלי בצל  6929283 7290000066158

 גרם 67*48ביסלי ברביקיו  6929282 7290000066165

 גרם 70*48ביסלי גריל  6929281 7290000066141

 גרם  70*24ביסלי פיצה  6929284 7290000066172

 גרם 70*24ביסלי פלאפל   6929288 7290000066134

 גרם  70*30אח של ביסלי סלסה פיקנטית  12309973 7290109351315

 גרם  70* 30אח של ביסלי מעושן  12355974 7290111564819

 גרם 70*30אח של ביסלי ספייסי צ'ילי   12356205 7290111564932

 גרם60* 24אח של ביסלי פלאפל  12394115 7290112962560

 גרם  45*48במבה במילוי קרם נוגט  6930443 7290107876889

 גרם 60*48במבה קלאסי  6929513 7290001302279

 גרם 80*40במבה קלאסי  6919901 7290000066318

 גרם  60*48במבה יום הולדת  6929514 7290002260059

 גרם 80*40במבה יום הולדת  6919903 7290000068770

 גרם60*40במבה כדורים קיץ  12428967 7290112966544

 גרם80*40במבה כדורים קיץ  12458293 7290115200737

 גרם 60*36במבה במילוי קרם נוגט  6923634 7290100687109

 גרם 60*36במבה במילוי קרם חלבה  6925354 7290000072067

 גרם80*36במבה ביסלי מיקס  6930782 7290106578692

 גרם 80* 36במבה ביסלי בצל מיקס  12364092 7290111566066

 גרם40* 30דובונים  6901268 7290000066264

 גרם  40* 30דובונים שמנת בצל  6930057 7290000062242

 גרם 40*30דובונים פיצה   6930055 7290106572614

 גרם 40*30דובונים ארנבונים חטיף תפוא. 6912382 7290006653857

 גרם  40*30דובונים גן חיות  6930056 7290106572652
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 גרם חדש60*21מלח ים  פופקו 12438989 7290112967978

 גרם80*40פופקו חמאה ודבש  6920973 7290000066431

 גרם60*24ביסלי שווארמה  12394116 7290112962584

 גרם 60*36במבה במילוי קרם עוגיות  12424780 7290112965882
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 המשתתפות במבצע  רשימת נקודות המכירה -נספח ב' 

 
 כתובת  סניף 

 רמלה 1טשרניחובסקי  רמי לוי סניף רמלה 
 חולון  6תמנע  רמי לוי חולון  

 אריאל 6הבנאי  רמי לוי אריאל 
 בית שמש 4שד' יגאל אלון  רמי לוי בית שמש

 מבשרת ציון 10שד' החוצבים   רמי לוי מבשרת ציון 
 בת ים  20עמל  רמי לוי בת ים

 רחובות 1מוטי קינד  רמי לוי רחובות 
 יבנה 9הקישון  רמי לוי יבנה  

 א.ת לב הארץ ראש העין  מי לוי ראש העין ר
 א.ת צומת שילת מודיעין  רמי לוי מודיעין

 רמת החיל  127דבורה הנביאה  רמי לוי רמת החייל 
 לוד 1שדרות הציונות  רמי לוי לוד 

 מתחם ישפרו סנטר מודיעין רמי לוי ישפרו סנטר מודיעין
 שד' משה דיין מתחם סינימה, ראשון לציון לציון רמי לוי ראשון 

 כפר סבא 2גלגלי הפלדה  רמי לוי כפר סבא 
 רמת גן  66מבצע קדש  רמי לוי מרלוג אינטרנט רמת גן 

 בני ברק 68מבצע קדש  רמי לוי איילון 
 פתח תקווה 37הסיבים  רמי לוי פתח תקווה 

 רעננה  12חרושת  רמי לוי רעננה 
 אשקלון 99צהל  רמי לוי אשקלון צפון  

 ירושלים  1עטרות  רמי לוי עטרות
 אילת 11הזגג  רמי לוי אילת

 צומת בית הגדי נתיבות רמי לוי בית הגדי נתיבות
 הע.ל עמק שרה באר שבע רמי לוי באר שבע 

 ביתר 2החוזה מלובלין  ר עילית "רמי לוי בית
 ירושלים  90דרך החורש  רמי לוי רמות ירושלים 
 ירושלים  3הפרסה  רמי לוי רב חן ירושלים 

 אזור תעשיה שער בנימין, בנימין רמי לוי גבע בנימין
 אשקלון  8המתכנן  רמי לוי אשקלון

 ירושלים  15האומן  רמי לוי סופר האומן תלפיות
 א.ת באר טוביה, באר טוביה רמי לוי ביג קסטינה

 אשדוד  9היהלומים  רמי לוי אשדוד
 מעלה אדומים 1איתם  רמי לוי משור אדומים

 ירושלים  15האומן  רמי לוי בזק מחסני מזון תלפיות 
 ירושלים  13בית הדפוס  רמי לוי שיווק השקמה גבעת שאול

 באר שבע  21דרך חברון  רמי לוי באר שבע ביג 
 ירושלים  26כנפי נשרים  רמי לוי גבעת שאול מהדרין החדש 

 צומת גוש עציון, גוש עציון  עציון רמי לוי גוש 
 חיפה   4פירמן משה  רמי לוי קניון עזריאלי חיפה 

 כרמיאל 7היוצרים   רמי לוי כרמיאל
 חדרה 1השלום   רמי לוי חדרה  
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 עין המפרץ עכו  2בולטימור  רמי לוי עכו  
 חיפה  73חלוצי התעשיה  רמי לוי שיווק השיקמה סניף אדמירליטי

 נתניה  4האורזים  רמי לוי נתניה 
 זכרון יעקב 4קניון מול זכרון על  רמי לוי זכרון יעקב

 א.ת צפוני קריית שמונה רמי לוי קריית שמונה 
 נשר  13דרך השלום  רמי לוי שיווק השקמה נשר

 צומת פוריה מרכז ביג טבריה רמי לוי שיווק השקמה טבריה 
 עפולה  14יהושוע חנקין   רמי לוי שיווק השקמה עפולה

 א.ת פולג נתניה  3המחקר  רמי לוי נתניה צפון 
 קדימה 2הזרם  רמי לוי קדימה
 היוצרים א.ת צפוני נהרייה  רמי לוי נהרייה

 פרדס חנה כרכור 1תדהר  רמי לוי מרכז ביג פרדס חנה
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