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הגדרות:.1
"תקופת הפעילות":

בשעה2021מאיבחודש18ביוםותסתיים7:00בשעה2021מאיבחודש2ביוםתחלהפעילות
תחילתמועדאתלשנותרשאיתאסםהשניים.מביןהמוקדםההטבות,מלאיגמרעדאו23:59

לקטוע את תקופת הפעילות, ללא הודעההפעילות ו/או את מועד סיומה, לרבות להאריך, לקצר או
תפרסם תקנון מעודכן באתר אסםמראש, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. החליטה אסם לעשות כן,

בין היתר בהתחשב בהשלכותולא תידרש כל הודעה נוספת מצידה. האמור בסעיף זה הינו
ומגבלות, ככל ויוטלו.התפשטות נגיף הקורונה ובכפוף להנחיות גופי המדינה השונים

:"אסם" או "עורכת הפעילות"
.60850שהם,934ת"ד,2הרימוןרח'מוגבלת,שותפותסחר,אסםקבוצת

"חצי חינם"  או "נקודות המכירה"
למימושניתןואינועצמןבחנויותמתקייםהמבצעכייובהרחינם.חציהקמעונאותרשתסניפיכל

המשתתפות במבצע.ברכישה מקוונת באינטרנט או באתרי האינטרנט של החנויות
:"משתתפי הפעילות"ו/או"משתתף"

69.90₪בסךזהבתקנוןהמפורטיםמהמותגיםהפעילותבתקופתהרוכש18גילמעלבגיר
הרכישה;במעמד10₪ומוסיףזהתקנוןלהוראותבהתאםומעלה

"המוצרים"ו/או"המוצרים המשתתפים בפעילות"
ממותגי אסם, נסטלה (למעטהמשווקים באמצעות אסם סחר, שותפות מוגבלת,מגוון מוצרים

בונז'ור,מטרנה (לרבות גרבר)),מוצרי גלידות ושוקולד, ולמעט המוצרים הנמכרים תחת המותגים
.עסיס, ויטמינצ'ק, פיטנס, נסקפה, טבעול, סטארבקס, וצבר

"החשבונית"ו/או"חשבונית הקניה"
להלן.2.1בסעיףכהגדרתה

"שרשור קופה"
להלן.2.1בסעיףכהגדרתו



"ההטבה"
frescoמסוגאחתאפיהתבניתלידםיקבלוהתקנוןלהוראותבהתאםהזכאיםהצרכנים

("פרסקו");
"אתר אסם"

.כתובת אתר האינטרנט של אסם

כללי ונספחים.2
לכל דבר ועניין. התקנון ממצה אתתקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והינו חוזה
הסכמה מלאה של המשתתף לכלזכויות וחובות הצדדים, ועצם ההשתתפות בפעילות מהווה

האמור בו.
אחר.פרסוםאומודעהכלעלתגברנהזהתקנוןהוראות.2.1
לנקבה.גםמתייחסותוהןבלבד,נוחותמטעמיזכרבלשוןמנוסחותזהתקנוןהוראות.2.2
בחינתלצורךשיחייבוהםמטעמה,מיאואסם,רישומיהאמור,מכלליותלגרועמבלי.2.3

ההוראות הכלולות בתקנון זה.

ההשתתפות בפעילות
בפעילות,המשתתפיםמהמוצריםהפעילותתקופתבמהלךירכושאשרמשתתף.2.1

"הרכישה(להלן:69.90₪עלהעולהאוהשווהבסכוםבודדת,רכישהבמסגרת
חשבוניתוכןההטבהאתלקבלזכאותועלהמעידקופהשרשורויקבל),המינימלית"

בפעילותהמשתתפיםהמוצריםפירוטעםהמינימליתהרכישהעלהמעידהתקפה,

ו-הקופה""שרשור,"החשבונית"(להלן:כאמורהרכישהבמסגרתידועלשנרכשו

המינימליתהרכישהביצועלאחרמידלגשתיוכלהעניין)לפי,החשבונית""מספר

הקופהשרשוראתולהציגהרכישהבוצעהבוחינםחציבסניףהראשיתלקופה

והחשבונית ולקבל לידו את ההטבה.

ביצועבמועדרקתתאפשרבפעילותמשתתףידיעלההטבהקבלתכימובהר.2.2

ההטבהאתולאסוףבפעילותלהשתתףיבקשאשרומשתתףהמינימליתהרכישה

תתאפשר השתתפותו.במועד או בתאריך מאוחר יותר ממועד ביצוע הרכישה, לא

אחתפעםלשימושניתניםקופהושרשורקניהחשבוניתכלכייובהרספקהסרלמען

בלבד.

בעצם ההשתתפות, מצהיר ומאשר המשתתף, כי:.2.3

הוא מעוניין להשתתף בפעילות בהתאם לתקנון זה..2.3.1

אתעליוומקבלבוהאמורלכלמסכיםהואוכיבעיוןזהתקנוןקראכי.2.3.2

כל הוראותיו, לרבות כל שינוי שיעשה בו.

מתחייבוהואהבלעדית,אחריותועלנעשיתמשתתףידיעלבפעילותההשתתפות.2.4

רווח,אבדןהפסד,נזק,כלבגיןמטעמהמיאומנהליהעובדיה,אסם,אתלשפות

טענה,כלבגין-משפטוהוצאותעו"דשכ"טזהובכלל-להןשייגרמוהוצאהאותשלום

בקשר עם השתתפותו.

לצורךהקניה,חשבוניתעלישמורהמשתתףכיהואבפעילותלהשתתפותבסיסיתנאי.2.5

תקנוןתנאיביתרלפגועמבלילהלן.4סעיףלהוראותבהתאםלהטבהזכאותוהוכחת

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


אואסםדעתלהנחתוקריאתקיןבמצבכשהיאהחשבוניתאתיציגשלאמשתתףזה,

כנגד אסם בשל כך.מי מטעמה, לא יהיה זכאי להטבה, והוא מוותר על כל טענה

אתלעצמהשומרתאסםלסיטונאים.מוצעואינובלבד,פרטייםלצרכניםמיועדהמבצע.2.6

ו/אובמרמהנהגו/אומסחריתכמותרכשכישיימצאמרוכשההטבהאתלשלולהזכות

כלעליהשתוטלובלאהבלעדידעתהלשיקולבהתאםזה,בתקנוןשנקבעהבדרךלא

חובה לנמק החלטתה.

להחזירו/אולהחליףניתןולאסופיתהינהבפעילותהמשתתפיםהמותגיםמכירת.2.7

(ביטולהצרכןהגנתתקנותלהוראותבהתאםאלאהפעילות,במסגרתשנמכרומוצרים

לאזיכוישלבמקרהההטבה.שוויעלכספיהחזריינתןלא.2010התשע"א-עסקה),

בפועל.תובא בחשבון ההטבה, ומשתתף יזוכה רק בגין סכום ששולם

אתלבטלרשאיתאסםתהאזה,תקנוןהוראותאתמשתתףיפרבומקרה.בכל3.10

טענהו/אודרישהכלעלמראשמוותרהמשתתףזכייתו.אתו/אובפעילותהשתתפותו

ו/או תביעה כנגד אסם בקשר עם האמור לעיל.

מהלך הפעילות וקבלת ההטבה.3

אפיהבתבניתאחדכלמשתתפים____בהטבהיזכוהמבצעתקופתבמהלךהכלסך.3.1

)."ההטבה"(להלן:Frescoמסוגאחת

אחתהטבהלקבלתזכאייהיההתקנוןבתנאייעמודאשרמשתתףכלכימובהר.3.2

בלבד.

המצוילמלאיבהתאםלהשתנותעשוייםצבעהאוגודלהההטבה,סוגכימובהרעוד.3.3

ניתן לבחירת המשתתפים.בסניפי חצי חינם ו/או בהתאם לשיקול דעתה של אסם ואינו

שיקבלולהנחיותבהתאםעצמאיבאופןהמשתתפיםידיעליעשהההטבהאיסוף.3.4

בקופה הראשית בחנות בה בוצעה הרכישה.

קניהחשבוניתמסרהטבהלקבלתמועמדבובמקרהלעיל,מהאמורלגרועמבלי.3.5

אםביןצרכודיברוראינועליהשהמודפסאובשלמות,מופיעיםאינםבהשהפרטים

תהא),פגומה"קניה"חשבונית(להלן:אחרתסיבהמכלאוברורלאמצילוםכתוצאה

למועמדלהורותלחילופין,אוההטה,קבלתאתלפסולבלעדידעתשיקוללאסם

המועמדסיפקולאבמידהנוספתפעםהחשבוניתאתלהמציאההטבהלקבלת

שיקולכייובהר,תיפסל.להטבהזכאותוהאמור,במועדתקינהחשבוניתלהטבה

אוולמשתתפיםלגופומקרהלכלבהתאםיהאלעיל,כאמוראסם,שלהבלעדידעתה

למי מטעמם לא תהא כל טענה בגין כך.

שיקוללפינוספים,בתנאיםההטבהמימושאתלהתנותרשאיתתהאאסםכייובהר,.3.6

דעתה, כפי שאלו יימסרו על ידה.

שיוציאוההוצאותיתרוכלכהטבההמוענקהמוצראתרקכוללתההטבהכימובהר.3.7

וכלאחריותביטוחים,הובלה,נסיעות,הוצאותלרבותההטבהמימושבמסגרתהזוכים

הוצאה נוספת, תהיינה באחריות הזוכים בלבד ועל חשבונם.



סוגואוצבעוההטבה,דגםאתו/אוההטבהאתלשנותאולהחליףרשאיתאסם.3.8

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

ההטבה הינה אישית לזוכים בלבד ואינם ניתנים להעברה..3.9

לבקשאודגםאוצבעלהחליףשינוי,בולערוךאוהטבהלהחליףרשאייהיהלאזוכה.3.10

תמורה כספית בגינו.

כמפורטפרסקבלתאישורטופסעללחתוםזוכהכלעלההטבה,לקבלתכתנאי.3.11

לתקנון זה.בנספח א'

מדיניות פרטיות.4

אשרהפרטיםשכללכךמסכיםהואבפעילות,השתתפותובעצםכימאשרהמשתתף.5.1

לצורךמטעמהמיאואסםאתישמשו")המידע"(להלן:הפעילותבמהלךידועלנמסרו

זכייתםדברואתהזוכיםשמותפרסוםלצורךואףההטבהומסירתהפעילותניהול

במדיות שונות, מבלי ששימוש שכזה ייחשב כפגיעה בפרטיות.

החופשירצונופיעלנעשיתידועלהמידעשמסירתלכךומסכיםמאשרהמשתתף.5.2

ובידיעה שהמידע ישמש לצורך כאמור.

שלה.מידעבמאגריולאחסנוהמשתתפיםאודותמידעלאסוףאולקבלעשויהאסם.5.3
אולמסורשבדיןחובהכלהמשתתפיםעלמוטלתלא(א)כיאלה,בהקשריםמובהר
כאמורפרטיםחשיפת/מסירתכימובהר,(אךפרטיהםאתלמסוראולחשוף

(ב)כיוכןזכיה);שלבמקרההטבהוקבלתבפעילותהשתתפותלשםמתחייבת
ו/אושיתקבלובפרטיםשימושלעשותעשויהאסםכיעליו,ומוסכםלמשתתףידוע

המונח(כהגדרתמידעבמאגריאותםלאגורהעסקיים,לצרכיהידהעלשיאספו
(לרבותלהקשוריםלתאגידיםלהעבירםוכן)1981התשמ"א-הפרטיות,הגנתבחוק

(ג)כיוכןהדין;להוראותבכפוףהכולעסקיים,ולשותפיםאחיות)וחברותאםחברות
מחוץאלידהעלנאספוו/אואצלהשנתקבלופרטיםלהעביררשאיתתהאאסם

לגבולות המדינה.
אלהונהליםשמערכותבעודמידע.לאבטחתונהליםמערכותמיישמתאסם.5.4

בהםאיןידה,עלשיאספולנתוניםבלתי-מורשיתלחדירההסיכוניםאתמצמצמים
השתתפותכימתחייבת,אינהאסםלכן,כאמור.חדירהמוחלטבאופןלשלולכדי

שייאסףלמידעבלתי-מורשיתגישהמפנימוחלטבאופןחסינהתהיהבפעילות
בהקשרים אלה.

לרבותשונים,תקשורתבאמצעימסוקרלהיותעשויזהתקנוןנשואההטבהמתן.5.5
הבלתיהסכמתואתהמשתתףמביעבפעילותבהשתתפותומכירות.קידוםלצורך
באמצעילידיוההטבהמסירתולסיקורשמולפרסוםמותניתוהבלתיחוזרת

תקשורת שונים, ללא כל תמורה.



אחריות.5

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

לגרועמבלימכך.כתוצאהתביעהאוטענהכליהיולאולמשתתףטעותאומערכות

בהטבהיזכהלאו/אובפעילותישתתףלאמשתתףבומקרהבכלהאמור,מכלליות

כלכךבגיןלותהיינהלאברשלנות,ו/אולבבתוםאירעהאשראסם,שלטעותעקב

טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כנגד אסם.

עםבקשרהפעילותמשתתפיכלפיאחריותבכלתישאלאמטעמהמיאואסם.6.2
תהאולאמימושו,ומאופןמההטבההזוכיםשלרצונםשביעותאיכותם,ההטבה,

מכל סיבה שהיא.חייבת למשתתף כל פיצוי היה וההטבה אינו לשביעות רצונו
עםבקשרטענהו/אופגםו/אוהתאמהאיו/אולתקלהבקשרטענהו/אופנייהכל.6.4

ו/אולפניהצדתהאלאואסםההטבהלספקיתבמישריןתופנהומימושה,ההטבה

לטיפול בה.

מיסים.6
במועדבתוקףשיהיהכפיחוק,פיעלמסבתשלוםמחויבתתהאהטבהשקבלתככל

והתשלומיםההוצאותהמיסים,העלויות,בכליישאוהזוכיםלמסירתו.הרלוונטי
הכרוכים בקבלת ההטבה ובמימושה.

קניין רוחני.7
אואסםשלקניינההםהפעילות,במסגרתהמופיעותהרוחניוהקנייןהיוצריםזכויותכל

אינםבפעילותהמשתתפיםשימוש.לעשותאסםרשאיתבושלישיצדשלקניינו
להעתיק,לרבותכאמור,הרוחניוהקנייןהיוצריםבזכויותשימושכללעשותרשאים
שלישי,צדעםבשיתוףאוידםעלנגזרות,יצירותליצורלשנות,בפומבי,להציגלהפיץ,

בכל אמצעי שהוא, שלא בקבלת הסכמת אסם מראש וכתב.

שונות.8
ו/אושיבושו/אותקלהכלכיומאשר,מצהירהמשתתףלעיל,מהאמורלגרועמבלי.9.1

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

ראשונה.מדרגהמשפחותיהםובניחינםוחציאסםעובדיבפעילותישתתפולא.9.2
תנאיואתלשנותו/אוזהתקנוןתנאיפיעללפעולהזכותאתלעצמהשומרתאסם.9.3

לתקופהמעברלהאריכהו/אועתבכלהפעילותאתלהפסיקו/אולפעםמפעם
אתתעדכןאסםדין.לכלובכפוףוהבלעדיהמוחלטדעתהשיקוללפיהכלשנקבעה,

באתר אסם.משתתפי הפעילות בדבר שינוי התקנון כפי שיתפרסם מעת לעת
אםלהטבה,זכאותאישורלבטללעיל,האמורמכלליותלגרועמבלירשאית,אסם.9.4

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



אחרהפרסוםלביןזהתקנוןהוראותביןהתאמהאיאוסתירהשלמקרהבכל.9.5
כלשהו של הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה.

להוראותבהתאםההטבהוקבלתהפעילותשלהתקינההתנהלותהכימובהר.9.6
גופיהוראותו/אוובהנחיותהקורונהנגיףשלבהשלכותהיתרביןתלויותהתקנון
האמורלאורהפעילות.שלהתקינההתנהלותהעללהשליךעשויותאשרהמדינה
עורכתכיייתכןהקורונה,וירוסמהתפשטותהנובעיםכאמורלאילוציםובהתאם
אתלשנותו/אוהפעילותאתלדחותאולשנותידרשומטעמהמיאוהפעילות
שלדעתהלשיקולבהתאםהכלההטבה,לקבלתהמועדאתלדחותאוההטבה

עורכת הפעילות ובכפוף להנחיות הגופים הרלוונטיים.
סופיות.והכרעותיהזהלתקנוןבהתאםאסםהחלטותעללערערניתןלא.9.7
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