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הגדרות:.1
"תקופת הפעילות":

.23:59בשעה2021מאיבחודש29ביוםותסתיים7:00בשעה2021מאיבחודש2ביוםתחלהפעילות

סיומה, לרבות להאריך, לקצר או לקטוע אתאסם רשאית לשנות את מועד תחילת הפעילות ו/או את מועד

החליטה אסם לעשות כן, תפרסםתקופת הפעילות, ללא הודעה מראש, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

תקנון מעודכן באתר אסם ולא תידרש כל הודעה נוספת מצידה.

:"אסם" או "עורכת הפעילות"

.60850שהם,934ת"ד,2הרימוןרח'מוגבלת,שותפותסחר,אסםקבוצת

"סטופמרקט"

כל סניפי רשת הקמעונאות סטופמרקט

:"משתתפי הפעילות"ו/או"משתתף"

ומעלה49.90₪בסךזהבתקנוןהמפורטיםמהמותגיםהפעילותבתקופתהרוכש18גילמעלבגיר

להלן).בהתאם להוראות תקנון זה (ושומר את חשבונית הקניה, כהגדרתה

"המוצרים"ו/או"המוצרים המשתתפים בפעילות"

ממותגי אסם, נסטלה (למעט מוצרי גלידותהמשווקים באמצעות אסם סחר, שותפות מוגבלת,מגוון מוצרים

בונז'ור, עסיס, ויטמינצ'ק, פיטנס,גרבר)),מטרנה (לרבותושוקולד, ולמעט המוצרים הנמכרים תחת המותגים

.נסקפה, בארכה, עוף טוב, טבעול, סטארבקס, פורינה וצבר

":"נקודות המכירה המשתתפות בפעילות



סניפים וחנויות מרשת "סטופמרקט", לא כולל רכישות אונליין.

"החשבונית"ו/או"חשבונית הקניה"

להלן.3.1בסעיףכהגדרתה

"שרשור קופה"

להלן.3.1בסעיףכהגדרתו

"מסך ההשתתפות"

ההשתתפותתבוצעגביהםעלסטופמרקטרשתמחנויותאחתבכליוצבאשרבפעילותהשתתפותמסך

להלן.3.1בסעיףלמפורטבהתאםבפעילות

"הפרס"" ו/או"הפרסים

א'בנספחהמופיעהפרסלמפרטבהתאם"דייסון"ממותגאבקשואבבדמותבפרסיזכוהזכאיםהמשתתפים
לתקנון ובכפוף לאמור בתקנון זה להלן.

"ספקית הפרסים"

.4465141סבאכפר3רפפורט,514231075ח.פ.בע"מ,ביזהייחברת

"אתר אסם"

.כתובת אתר האינטרנט של אסם

כללי ונספחים.2
לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויותתקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והינו חוזה

של המשתתף לכל האמור בו.וחובות הצדדים, ועצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה מלאה

אחר.פרסוםאומודעהכלעלתגברנהזהתקנוןהוראות.2.1

לנקבה.גםמתייחסותוהןבלבד,נוחותמטעמיזכרבלשוןמנוסחותזהתקנוןהוראות.2.2

ההוראותבחינתלצורךשיחייבוהםמטעמה,מיאואסם,רישומיהאמור,מכלליותלגרועמבלי.2.3

הכלולות בתקנון זה.

הבאים:הנספחיםמצורפיםזהלתקנון:נספחיםרשימת.2.4

– מפרט הפרס;נספח א'
- טופס הצהרת מועמד לזכייה;נספח ב'
- אישור קבלת הפרס;נספח ג'

ההשתתפות בפעילות.3

במסגרתבפעילות,המשתתפיםמהמוצריםהפעילותתקופתבמהלךירכושאשרמשתתף.3.1

ויקבל),המינימלית""הרכישה(להלן:49.90₪עלהעולהאוהשווהבסכוםבודדת,רכישה

עלהמעידהתקפה,חשבוניתוכןבפעילותלהשתתףזכאותועלהמעידקופהשרשור

במסגרתידועלשנרכשובפעילותהמשתתפיםהמוצריםפירוטעםהמינימליתהרכישה

http://www.osem.co.il/


העניין)לפי,החשבונית""מספרו-הקופה""שרשור,"החשבונית"(להלן:כאמורהרכישה

בוסטופמרקטבסניףהמוצבהנגיעהלמסךהמינימליתהרכישהביצועלאחרמידלגשתיוכל

ופרטיהקופהשרשורפרטיאתהאישיים,פרטיהםאתהמסךגביעלולמלאהרכישהבוצעה

)."מסך ההשתתפות"(להלן:החשבונית שבידם וכן פרטים נוספים אשר ייתכן וידרשו שם

באמצעותלאשרמשתתףכלנדרשבפעילות,להשתתפותוכתנאיבפעילותהשתתפותטרם.3.2

הסימוןבעצםזה.תקנוןלתנאימסכיםהואכיההשתתפות,במסךהמתאיםבמקוםסימון

אתעליומקבלהואכיהמשתתףומצהירמאשרמסכים,בפעילותההשתתפותובעצם

דבר ועניין.הוראותיו של התקנון וכי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל

הרכישהביצועבמועדרקתתאפשרבפעילותמשתתףכלשלההשתתפותכימובהר.3.3

ממועדיותרמאוחרבתאריךאובמועדבפעילותלהשתתףיבקשאשרומשתתףהמינימלית

ביצוע הרכישה, לא תתאפשר השתתפותו.

שלושהזכאיםהמשתתפיםבפנייוצגוההשתתפותמסךעלהנדרשיםהפרטיםמילוילאחר.3.4

כלעל").השאלון"(להלן:שאלותשלמאגרמתוךרנדומליתשתיבחרנהטריוויהשאלות)3(

משתתף להשיב נכונה על השאלון בזמן הקצר והמהיר ביותר.

בלבד,אחתפעםלשימושניתניםקופהושרשורקניהחשבוניתכלכייובהרספקהסרלמען

ללא תלות בזכייה או באי זכייה.

גסות,פוגעניות,גזעניות,אמירותיכיללאההשתתפותבמסךמשתתףידיעלשיוזןהמידע.3.3

כלו/אוהמשתתףשאינואחראדםשלאישיאופרטימידערע,לשוןמיניים,תכניםאורמיזות

להפרכדיבושישביטויכליכילוולאכלשהוציבורו/אואדםברגשותלפגועשעלולהאמירה

אשרמשתתףכימובהר,כלשהו.שלישיצדשלאחרתזכותכלאומסחרסימןיוצרים,זכויות

לאסםוכיבפעילות,להשתתףזכאייהאלאזה,בסעיףהנזכרתההתחייבותאחרימלאלא

תהא הזכות להפסיק את השתתפותו בפעילות או לבטל זכיה.

כי:המשתתף,ומאשרמצהירההשתתפות,מסךגביעלהפרטיםמילויבעצם.3.5

זה.לתקנוןבהתאםבפעילותלהשתתףמעונייןהוא.3.5.1

כל(לרבותמטעמומיוכלהמשתתף,מצדאישורמהווההפעילותבמסךהפרטיםמילוי.3.5.2

מסכימיםהםוכיבעיוןזהתקנוןקראוכיהפעילות),במסגרתבוויזכהככלמהפרסהנהנים

הוראותוכיבו,שיעשהשינויכללרבותהוראותיו,כלאתעליהםומקבליםבוהאמורלכל

אלה יחולו עליהם ויחייבו אותם.

מתחייבוהואהבלעדית,אחריותועלנעשיתמשתתףידיעלבפעילותההשתתפות.3.5.5

אותשלוםרווח,אבדןהפסד,נזק,כלבגיןמטעמהמיאומנהליהעובדיה,אסם,אתלשפות

עםבקשרטענה,כלבגין-משפטוהוצאותעו"דשכ"טזהובכלל-להןשייגרמוהוצאה

השתתפותו.

כיומאשר,המשתתףמצהירההשתתפות,מסךבאמצעותהאישייםהפרטיםמסירתבעצם.3.7

בפעילות בהתאם להן.קרא בעיון את הוראות תקנון זה וכי הוא מקבלן ומבקש להשתתף



לצורךהקניה,חשבוניתעלישמורהמשתתףכיהואבפעילותלהשתתפותבסיסיתנאי.3.8

זה,תקנוןתנאיביתרלפגועמבלילהלן.4סעיףלהוראותבהתאםלפרסזכאותוהוכחת

זכאייהיהלאאסם,דעתלהנחתוקריאתקיןבמצבכשהיאהחשבוניתאתיציגשלאמשתתף

לפרס, והוא מוותר על כל טענה כנגד אסם בשל כך.

החזרבגינםיינתןולאהחזרהו/אולהחלפהניתניםאינםהפעילותבמסגרתשנרכשומוצרים.3.9

כספי, הכל בהתאם לדין.

פיעלבפעילותכלשהומשתתףשלהשתתפותלהפסיקו/אולמנועזכותהעלשומרתאסם.3.10

מכלליותלגרועומבליכן,כמוהחלטתה.אתלנמקשתידרשומבליהבלעדידעתהשיקול

אתלבטלרשאיתאסםתהאזה,תקנוןהוראותאתמשתתףיפרבומקרהבכלהאמור,

ו/אוטענהו/אודרישהכלעלמראשמוותרהמשתתףזכייתו.אתו/אובפעילותהשתתפותו

תביעה כנגד אסם בקשר עם האמור לעיל.

מהלך הפעילות ופרסים.4

המשתתפים(עשרה)10לשבועאחתהממוחשבתהמערכתידיעליבחרוהמשתתפים,מבין.4.1

"המועמדים(להלן:שבועבאותוהשאלוןעלביותרהמהירובזמןנכונהענואשרהראשונים
).לזכייה"

בלבד,אחדפרסיקבלזוכהוכלמשתתפים40בפרסיזכוהמבצעתקופתבמהלךהכלסך.4.2

לתקנון.בנספח א'כמפורט

לזכייהלמועמדיםהפעילותתקופתבתוםמטעמהמיו/אואסםתודיעהפרסיםקבלתלצורך.4.3

כך,עלההשתתפותבמסךשנכתבוהרלוונטייםהאישייםלפרטיםבהתאםהטלפוןבאמצעות

בלפחותלזכייההמועמדיםאללפנותתפעלאסםהפעילות.תקופתבתוםכאמורוזאת

שלניסיונותיהלאחרמענהיהיהשלאככללזכייה,מועמדלכלפנייהניסיונות)3(שלושה

דעתהשיקולפיעלייקבעאשרבתור,הבאלזכייהלמועמדתפנהואסםתיפסלזכאותואסם,

הבלעדי של עורכת הפעילות.

מטעמה,למיאולאסםלהעבירלזכייההמועמדיםידרשוזכייתם,אתלאשרמנתעל.4.4

צילום(א)הבאים:המסמכיםאתאסם,שתקבעאחרתבדרךאואלקטרונידוארבאמצעות

ב'בנספחכמפורטחתום,לזכייהמועמדהצהרתטופסצילום(ב)המזכה;הקניהחשבונית
לתקנון זה. (ג) צילום של תעודה מזהה לאימות פרטי המשתתף.

מועמדהצהרתטופסעלוחתימתולזכייההמועמדשלוהמסמכיםהפרטיםנכונותוידואלאחר.4.5

"הזוכה"(להלן:כזוכהלזכייההמועמדיוכרזאחרת,מניעהשאיןוככללעיל,כמפורטלזכייה,
זכייתועללולבשרמנתעלטלפוניקשרעימויצרומטעמהמיו/אוואסם)"הזוכים"ו/או

ולתאם עמו את קבלת הפרס.

4.6.

לאסםאלקטרונידוארבאמצעותהעבירלזכייהמועמדבובמקרהלעיל,מהאמורלגרועמבלי.4.7

צרכודיברוראינועליהשהמודפסאובשלמות,מופיעיםאינםבהשהפרטיםקניהחשבונית



),פגומה"קניה"חשבונית(להלן:אחרתסיבהמכלאוברורלאמצילוםכתוצאהאםבין

לזכייהלמועמדלהורותלחילופין,אוהזכייה,אתלפסולבלעדידעתשיקוללאסםתהא

פיעלאסם,שלרצונהלשביעותסרוקההיאכאשרנוספת,פעםהחשבוניתאתלהמציא

לבקשהרכישה,בוצעהבולסניףלגשתלזכייהלמועמדלהורותו/אוהבלעדידעתהשיקול

קבלתומרגעיומייםתוךוזאתתקינה.קניהחשבוניתצילוםלאסםולספקחשבוניתשחזור

תקינהחשבוניתלזכייההמועמדסיפקולאבמידהלזכייה.מועמדתובדברההודעהאת

לעיל,כאמוראסם,שלהבלעדידעתהשיקולכייובהר,תיפסל.לפרסזכאותוהאמור,במועד

תהא כל טענה בגין כך.יהא בהתאם לכל מקרה לגופו ולמשתתפים או למי מטעמם לא

במקרהזכייהו/אוהשתתפותלפסולרשאיתותהאאחראיתתהאלאהפעילותעורכת.4.8

ו/אוהרכישהלחשבוניתתואמיםשאינםפרטיםו/אושגויםפרטיםהזיןמסויםשמשתתף

אולקויכפול,חסר,באופןההשתתפותבמסךהוזנוהמשתתףשלהאישייםשפרטיובמקרה

ג'בנספחכמפורטפרסקבלתאישורטופסעללחתוםזוכהכלעלהפרס,לקבלתשגוי.כתנאי
לפינוספים,בתנאיםהפרסיםמימושאתלהתנותרשאיתתהאאסםכייובהר,זה.לתקנון

שיקול דעתה, כפי שאלו יימסרו על ידה.

הזוכיםשיוציאוההוצאותיתרוכלכפרסהמוענקהמוצראתרקכוללהפרסכימובהר.4.9

נוספת,הוצאהוכלאחריותביטוחים,נסיעות,הובלה,הוצאותלרבותהפרסמימושבמסגרת

תהיינה באחריות הזוכים בלבד ועל חשבונם.

לאולזוכיםסוגואוצבעוהפרס,דגםאתו/אוהפרסאתלשנותאולהחליףרשאיתאסם.4.10

אחר.תהיינה טענות לגבי דגם המוצר, גודלו, צבעו או כל פרט

הפרסים הינם אישיים לזוכים בלבד ואינם ניתנים להעברה..4.11

תמורהלבקשאודגםאוצבעלהחליףשינוי,בולערוךאופרסלהחליףרשאייהיהלאזוכה.4.12

כספית בגינו.

מדיניות פרטיות.5

נמסרואשרהפרטיםשכללכךמסכיםהואבפעילות,השתתפותובעצםכימאשרהמשתתף.5.1

הפעילותניהוללצורךמטעמהמיאואסםאתישמשו")המידע"(להלן:הפעילותבמהלךידועל

מבלישונות,במדיותזכייתםדברואתהזוכיםשמותפרסוםלצורךואףהפרסיםומסירת

ששימוש שכזה ייחשב כפגיעה בפרטיות.

ובידיעההחופשירצונופיעלנעשיתידועלהמידעשמסירתלכךומסכיםמאשרהמשתתף.5.2

שהמידע ישמש לצורך כאמור.

מובהרשלה.מידעבמאגריולאחסנוהמשתתפיםאודותמידעלאסוףאולקבלעשויהאסם.5.3
אולחשוףאולמסורשבדיןחובהכלהמשתתפיםעלמוטלתלא(א)כיאלה,בהקשרים

לשםמתחייבתכאמורפרטיםחשיפת/מסירתכימובהר,(אךפרטיהםאתלמסור
עליו,ומוסכםלמשתתףידוע(ב)כיוכןזכיה);שלבמקרהפרסוקבלתבפעילותהשתתפות

העסקיים,לצרכיהידהעלשיאספוו/אושיתקבלובפרטיםשימושלעשותעשויהאסםכי
וכן)1981התשמ"א-הפרטיות,הגנתבחוקהמונח(כהגדרתמידעבמאגריאותםלאגור



עסקיים,ולשותפיםאחיות)וחברותאםחברות(לרבותלהקשוריםלתאגידיםלהעבירם
אצלהשנתקבלופרטיםלהעביררשאיתתהאאסם(ג)כיוכןהדין;להוראותבכפוףהכול

ו/או נאספו על ידה אל מחוץ לגבולות המדינה.
אתמצמצמיםאלהונהליםשמערכותבעודמידע.לאבטחתונהליםמערכותמיישמתאסם.5.4

באופןלשלולכדיבהםאיןידה,עלשיאספולנתוניםבלתי-מורשיתלחדירההסיכונים
חסינהתהיהבפעילותהשתתפותכימתחייבת,אינהאסםלכן,כאמור.חדירהמוחלט

אלה.באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע שייאסף בהקשרים
לצורךלרבותשונים,תקשורתבאמצעימסוקרלהיותעשויזהתקנוןנשואהפרסיםמתן.5.5

והבלתיחוזרתהבלתיהסכמתואתהמשתתףמביעבפעילותבהשתתפותומכירות.קידום
כלללאשונים,תקשורתבאמצעילידיוהפרסמסירתולסיקורשמולפרסוםמותנית
תמורה.

אחריות.6

נפילתשגיאות,תקלות,ללאתתקייםהפעילותכימתחייבת,אינהמטעמה,מיו/אואסם.6.1

מכלליותלגרועמבלימכך.כתוצאהתביעהאוטענהכליהיולאולמשתתףטעותאומערכות

אסם,שלטעותעקבבפרסיזכהלאו/אובפעילותישתתףלאמשתתףבומקרהבכלהאמור,

דרישותו/אותביעותו/אוטענותכלכךבגיןלותהיינהלאברשלנות,ו/אולבבתוםאירעהאשר

כנגד אסם.

הפרסים,עםבקשרהפעילותמשתתפיכלפיאחריותבכלתישאלאמטעמהמיאואסם.6.2
כללמשתתףחייבתתהאולאמימושו,ומאופןמהפרסהזוכיםשלרצונםשביעותאיכותם,

פיצוי היה והפרס אינו לשביעות רצונו מכל סיבה שהיא.
לתקלהבקשרפניהובאחריותה..הפרסיםספקיתלתנאיכפוףיהאוטיבםהפרסיםמימוש.6.3

ו/או פגם בפרסים תופנה לספקית הפרסים בלבד.
הפרסיםעםבקשרטענהו/אופגםו/אוהתאמהאיו/אולתקלהבקשרטענהו/אופנייהכל.6.4

לפניה ו/או לטיפול בה.ומימושם, תופנה במישרין לספקית הפרסים ואסם לא תהא צד

מיסים.7
הרלוונטיבמועדבתוקףשיהיהכפיחוק,פיעלמסבתשלוםמחויבתתהאפרסשקבלתככל

בקבלתהכרוכיםוהתשלומיםההוצאותהמיסים,העלויות,בכליישאוהזוכיםלמסירתו.
הפרסים ובמימושם.

קניין רוחני.8
קניינואואסםשלקניינההםהפעילות,במסגרתהמופיעותהרוחניוהקנייןהיוצריםזכויותכל
כללעשותרשאיםאינםבפעילותהמשתתפיםשימוש.לעשותאסםרשאיתבושלישיצדשל

בפומבי,להציגלהפיץ,להעתיק,לרבותכאמור,הרוחניוהקנייןהיוצריםבזכויותשימוש



שלאשהוא,אמצעיבכלשלישי,צדעםבשיתוףאוידםעלנגזרות,יצירותליצורלשנות,
בקבלת הסכמת אסם מראש וכתב.

שונות.9
איחורו/אושיבושו/אותקלהכלכיומאשר,מצהירהמשתתףלעיל,מהאמורלגרועמבלי.9.1

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

ראשונה.מדרגהמשפחותיהםובניאסםעובדיבפעילותישתתפולא.9.2
מפעםתנאיואתלשנותו/אוזהתקנוןתנאיפיעללפעולהזכותאתלעצמהשומרתאסם.9.3

לפיהכלשנקבעה,לתקופהמעברלהאריכהו/אועתבכלהפעילותאתלהפסיקו/אולפעם
בדברהפעילותמשתתפיאתתעדכןאסםדין.לכלובכפוףוהבלעדיהמוחלטדעתהשיקול

שינוי התקנון כפי שיתפרסם מעת לעת באתר אסם.
לדעתהאםלפרס,זכאותאישורלבטללעיל,האמורמכלליותלגרועמבלירשאית,אסם.9.4

הדין.קיים חשש סביר שהמשתתף הפר הוראות תקנון זה או את הוראות
שלכלשהואחרפרסוםלביןזהתקנוןהוראותביןהתאמהאיאוסתירהשלמקרהבכל.9.5

הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה.
התקנוןלהוראותבהתאםהפרסוקבלתהפעילותשלהתקינההתנהלותהכימובהר.9.6

אשרהמדינהגופיהוראותו/אוובהנחיותהקורונהנגיףשלבהשלכותהיתרביןתלויות
לאילוציםובהתאםהאמורלאורהפעילות.שלהתקינההתנהלותהעללהשליךעשויות
ידרשומטעמהמיאוהפעילותעורכתכיייתכןהקורונה,וירוסמהתפשטותהנובעיםכאמור
אתלדחותאוחלופיבפרסלהמירוהפרס,אתלשנותו/אוהפעילותאתלדחותאולשנות
להנחיותובכפוףהפעילותעורכתשלדעתןלשיקולבהתאםהכלהפרס,לקבלתהמועד

הגופים הרלוונטיים.
סופיות.והכרעותיהזהלתקנוןבהתאםאסםהחלטותעללערערניתןלא.9.7

נספח א' – מפרט הפרס (בכפוף להוראות התקנון)

dyson V11 Absolute Extra Blueיבואןאחריות-כפתורבלחיצתסוללההחלפת-נשלפתסוללה
יחידות40–רשמי



נספח ב' - טופס הצהרת מועמד לזכייה

לכבוד

קבוצת אסם סחר, שותפות מוגבלת

באופן בלתי חוזר, כדלקמן:אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה, מסכים/ה ומאשר/ת בזאת

)אסם""(להלן:מוגבלתשותפותסחר,אסםקבוצתשל",המדפיםאתמנקים"בפעילותהשתתפתי.1

",הפרסספקיתו-""הפרס("ביזהיימחברתשיתקבלדייסוןאבקבשואבלזכייהכמועמדוהוכרזתי

בהתאמה).

בכתבידכםעלאוכרזלאעודכלוכיבפרס,זכייתיעלהכרזהאינהלזכייהכמועמדשהכרזתיליידוע.2

כזוכה, איני זכאי/ת לזכות בפרס.

תנאיולמלואמסכים/האניכימצהיר/הואנילקראו,הזדמנותליניתנהו/אוהפעילותתקנוןאתקראתי.3

ומתחייב לפעול על פיו.

כלפיתביעותו/אודרישותו/אוטענותכללייהיוולאליאיןכיומאשר/תמצהיר/המטההחתום/האני.4

הנובע מזכייתי.אסם ו/או מי מטעמה בקשר עם הפרס או עם עצם זכייתי ו/או

תביעהו/אודרישהו/אוטענהוכללפרסהקשורבכלאחראיתאינהמטעמהמיו/אואסםכיליידוע.5

ועל פי תנאי התקנון).בקשר עם הפרס תופנה לספקית הפרס (כהגדרתה בתקנון הפעילות

מדרגהמשפחהקרוב/תואיניאסםקבוצתעובדשלמשפחהבןאועובד/תאינניכימצהיר/האני.6

ראשונה של עובדיהם ומנהליהם.

לאמוגבלתשותפותסחר,אסםלקבוצתוכיהפרס,ספקעלמוטלתלפרסהאחריותכיליידוע

+(פרטילזכייההמועמדשםלכך.אחריותכלתהיה

משפחה):_________________________

מספר ת.ז.:____________________ שנת לידה:______________

טלפון נייד:_____________________   כתובת דוא"ל: ______________

שם העיר בה בוצעה רכישת המוצרים:____________

חתימת המועמד לזכייה:________________________



נספח ג' - כתב קבלת פרס
2021בחודש________

לכבוד
קבוצת אסם סחר, שותפות מוגבלת

2רימוןרח'
איזור התעשיה חמ"ן

60850שהם934ת"ד
גא"נ;

)"הפעילות"להלן:כתב קבלת פרס - "מנקים את המדפים" (הנדון:

מספרחשבוניתבאמצעות_____________________השתתפתיהח"מאני.1

)."הפרס"(להלן:____________. מאשר בזאת לקבל מידיכם שואב אבק דייסון

ומוסכםלינהירבו.הקשורלכלבאחריותוהנושאתהפרסספקיתהיאביזהייחברתכילי,ידוע.2

הפרסעםבקשרשהיאאחריותבאיזויישאולאמטעמהמיאוחברתכםכיזה,בהקשרעלי,

הוצאהאונזקלהפסד,אחריותבכליישאולאגםוממילאמימושו)אוהתאמתוטיבו,לעניין(לרבות

בעקיפין,אובמישריןמטעמי,למיאולי)יגרמוחלילה(אםלישייגרמונזקאוהכנסהאבדןאו

בעטיו.

כיסחסרוןאוהוצאהנזק,הפסד,כלבגיןהראשונה,דרישתכםעםמידלשפותכם,מתחייבהנני.3

כמפורטהתחייבויותייאתואפרככלמטעמכםמילכלאולכםקשוריםלתאגידיםאולכםשייגרמו

במכתב זה ובהתאם לתקנון.

בכלכלפיכםותביעהתלונהדרישה,טענה,כלעלמראשמוותרהנניזהמסמךעלבחתימתי.4

הנוגע לפעילות ולפרס.

עלהפרסמימושוכימימושו,ו/אוהפרסעםבקשראחריותאוביטוחכלעורכיםאינכםכילי,ידוע.5

שימושאוהפרסמימושעםבקשרלדעתיהדרושביטוח נדרשכלהבלעדית.באחריותימצויידי

בפרס יעשה על ידי ועל חשבוני.

לצרכיםהיתרביןהאישיים,בפרטיישימושהבלעדי,דעתכםשיקוללפילעשות,לכםמאשרהנני.6

שיווקיים שלכם או של תאגידים קשורים לכם.

והתאגידיםחברתכם(ב)כיוכןאודותי;פרטיםלכםלמסורדיןלפימחוייבאיני(א)כיליידוע.7

והתאגידיםחברתכם(ג)כיוכןשלהם;מידעבמאגריפרטיאתלשמרעשוייםלההקשורים

אחריםלגורמיםלהעבירםגםכמוהעסקיים,לצרכיהםבפרטישימושלעשותעשוייםלההקשורים

בכפוףהכלישראל),לגבולותמחוץהמצוייםמידעולמאגרישלהםעסקייםלשותפים(לרבות

להוראות הדין.

בכבוד רב,

_____________

חתימה


