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הגדרות.1

הנערךיעדים,מבוססמגזרים,ושוקפרטישוקלקמעונאיםמכירותקידוםמבצע":המבצע"
בהתאם להוראות תקנון זה.

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

דוא"ל;072-2200989טל'סבא;כפר,3רפפורטרח'בע"מ,ביזהיי":המבצעלעורכתהעוזרת"
support@htzone.co.il.

./https://www.osem-nestle.co.ilשכתובתוהאינטרנטאתר:אסם""אתר

ידיעליופעלואשר,Http://htz.co.il/st/osemשכתובתוהאינטרנטאתר":המבצעאתר"
העוזרת לעורכת המבצע.

סחר,אסםבאמצעותהמשווקיםמוצרים:"המוצרים"/במבצע"המשתתפיםמוצרים"
המותגיםתחתהנמכריםוהמוצריםושוקולדגלידותפסטה,מוצרילמעטמוגבלת,שותפות
בגדרמקרה,בכלאינם,אשרולתנור),בונז'ור(למעטובונז'ורגרבר)(לרבותמטרנהטבעול,

מוצרים המשתתפים במבצע לצורך חישוב העמידה ביעדי הרכישה.

מטעמהמיו/אוהמבצעמעורכתקיבלואשרקמעונאים":המבצע"משתתפי/משתתף""
להםנקבעלמסלול,שויכוהםזה,במבצעהשתתפותםאתהמאשרתהשתתפותהודעת

הממונהיפרסםו/אושפרסםהגדוליםהקמעונאיםברשימתמנוייםאינםואישירכישהיעדי
בענףהתחרותקידוםבחוקכהגדרתוגדול""קמעונאיאינםו/אוהעסקייםההגבליםעל

לפיתהאבמבצעלהשתתףיוכלואשרהקמעונאיםבחירת.2014התשע"ד-המזון,
שיקול דעתה הבלעדי של עורכת במבצע.

מיעדילאחדהגיעהמבצע,בתקופתהרכישהביעדשעמדמשתתף":זכאימשתתף"
.כמפורט בתקנון זהומילא אחר כל ההוראות וההנחיות שהובאו בפניוהגידול

משתתפיידיעלנעשואשרהמבצעמעורכתהמוצריםשלבפועלרכישות":"רכישות
ידיעלשתוצאנההעסקהבחשבוניותשיצויןכפיבלבד,המבצעתקופתבמהלךהמבצע

עורכת המבצע (לא כולל מע"מ).
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בידיפרטניבאופןמשתתףכלעבורשייקבעהמוצריםרכישתיעד":הרכישהיעד"
משתתףכלשיקבלההשתתפותבהודעתהבלעדי,דעתהשיקוללפיהמבצע,עורכת
מע"מ.כולללאהרכישהיעדכייובהרספקהסרלמעןזה.לתקנון6.1בסעיףכאמור

לביןמע"מ)כולל(לאהמבצעבתקופתהמוצריםרכישתסךביןההפרש":גידוליעד/י"
להלן.נספח א'יעדי הגידול מפורטים ביעד הרכישה.

שאליולמסלולבהתאםהזכאיםהמשתתפיםלבחירתשוניםמסוגיםמתנותמתנות":/"מתנה
באתרהעדכניתהמתנותולרשימתהשיגואותוהגידולליעדההשתתפות,בהודעתשויכו

לגמרועדהמבצעעורכתשלהבלעדידעתהלשיקולובכפוףהמבצעבאתרכמפורטהמבצע,
אתלעתמעתלשנותו/אולהחליףמוגבלתבלתיזכותשמורההמבצעלעורכתהמלאי.
לפיוהכלגידול,יעדלכלשיינתנוהמתנותשוויוגובההמתנותסוגהמתנות,רשימת
הזכאימשתתףכלכימובהר.להלןזהבתקנוןלאמורובכפוףהבלעדידעתהשיקול

מתנהכלערךכימובהרעודבלבד.)1(אחתלמתנהזכאייהאזה,תקנוןפיעללמתנה
ביחסהתחייבותכלנותנתאינההמבצעועורכתלמתנה,ממתנהשונהלהיותעשוישתחולק

לשווי כל מתנה שתחולק.

כללי.2

התקנוןועניין.דברלכלחוזהוהינובמבצעההשתתפותתנאיאתמסדירזהתקנון2.1
לכלמלאההסכמהמהווהבמבצעוההשתתפותהצדדים,וחובותזכויותאתממצה

האמור בו.

אחר.פרסוםאומודעהכלעלתגברנהזהתקנוןהוראות2.2

גםמתייחסותוהןבלבד,נוחותמטעמיזכרבלשוןמנוסחותזהתקנוןהוראות2.3
לנקבה.

לאסםהמוקניתזכותו/אוהגנהמכללשנותו/אולגרועכדישלהלןהמבצעבתנאיאין2.4
דין,כלפיעלו/אואחרגורםכלו/אומהמשתתפיםמילביןבינהההסכמיםפיעל

ואלו יחשבו כחלק בלתי נפרד מתקנון המבצע.

שלהלן:הנספחיםמצורפיםזהלתקנון2.5

- רשימת יעדי הגידול בהתאם למסלול הזכאות;נספח א'
- טופס אישור קבלת המתנה.נספח ב'

מטרות המבצע.3

המבצעעורכתידיעלייקבעבמסגרתוהמוצרים,רכישתלעידודמבצעעורכתאסם3.1
הבלעדידעתהשיקוללפיגידול,ויעדיפרטני)באופןמשתתףכל(עבוררכישהיעדי
המשתתףעלזה),תקנוןלהוראות(ובכפוףהמימושבתקופתהמבצע.עורכתשל

הגיעאליוהגידולליעדבהתאםהמתנהבחירתלצורךהמבצע,לאתרלהיכנסהזכאי
כמפורט בנספח א' ובתקנון זה.

וכיבלבד,המשתתףאחריותעלנעשיתבמבצעהשתתפותכיבמפורש,בזאתמוצהר3.2
הקשורהתביעהאוטענהעילה,כללמשתתףתקיםלאבמבצעהשתתפותמקרהבכל

המבצעעורכתכלפיבוהכרוךכלו/אותוצאותיוניהולו,המבצע,עםבמישריןאובעקיפין
ו/או מי מטעמה.

תקופת המבצע.4

).המבצע""תקופת(להלן:31.7.2021ביוםויסתיים1.6.2021ביוםיחלהמבצע4.1
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ו/אוהמבצעסיוםמועדאתו/אוהמבצעתחילתמועדאתלשנותרשאיתהמבצעעורכת4.2
בכללמראש.הודעהללאלקטוע,אולקצרלהאריך,לרבותהמימוש,תקופתמועדאת

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

השתתפות במבצע.5

הודעתהמבצעמעורכתקיבלוראשקמעונאיםבפניפתוחהבמבצעההשתתפות5.1
יעדילהםונקבעלמסלולשויכוהםזה,במבצעהשתתפותםאתהמאשרתהשתתפות

להלן.6.1בסעיףכאמורהכל,רכישה

יפרסםו/אושפרסםהגדוליםהקמעונאיםברשימתמנויאינוכימצהירהמשתתף5.2
כהגדרתוגדול""קמעונאילכדיעולהאינוו/אוהעסקייםההגבליםעלהממונה

.2014התשע"ד-המזון,בענףהתחרותקידוםבחוק

שלהשתתפותלהפסיקו/אולמנועהזכותאתלעצמהשומרתהמבצעעורכת5.3
הבלעדי.דעתהשיקולפיעלבמבצעכלשהימשתתפיםקבוצתו/אוכלשהומשתתף

תקנוןהוראותאתמשתתףיפרבומקרהבכלהאמור,מכלליותלגרועומבליכן,כמו
רשאיתהמבצעעורכתתהאהמבצע,עורכתכלפימהתחייבויותיוהתחייבותו/אוזה

כלעלמראשמוותרהמשתתףזכייתו.אתו/אובמבצעהשתתפותואתלבטל
האמור לעיל.דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורכת המבצע בקשר עם

מהלך המבצע.6

לכלבכתבהודעההמבצעעורכתתמסוראותשלחהמבצע,תקופתטרם6.1
").ההשתתפותהודעת"ולהלן:(לעילבמבצעהשתתפותעלהמודיעהמשתתף
באופןלויותאםאשררכישהיעדמשתתףכלעבוריוגדרוההשתתפותבהודעת

"'שוקלמסלולאסםקביעתפיעללהשתייכותובהתאםהמבצעעורכתבידיפרטני
כתומה"חוברתמגזרישוק"למסלולאוסגולה"חוברתמגזרי"שוקלמסלולאופרטי"
שוקמסלול"ו-"סגולהחוברתמגזרישוקמסלול"",פרטישוקמסלול"בהתאמה:(להלן
לתנאיםובכפוףובהתאםהבלעדידעתהשיקוללפיוהכל,")כתומהחוברתמגזרי

(לרבותבמבצעההשתתפותבדברספקשלמקרהבכלזה.בתקנוןהמפורטים
עורכתאצלהרלוונטיהקשרלאישלפנותישהמשתתף)ומסלולהרכישהיעד

משתתףלצרףאולהעביררשאיתתהאהמבצעעורכתפרטים.לקבלתהמבצע
בכלולהיפך,כתומה)אוסגולה(חוברתמגזרישוקלמסלולפרטישוקממסלול

עת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

ביעדימשתתףכלשלעמידתואתהמבצעעורכתתחשבהמבצעתקופתבמהלך6.2
כיבזאת,מובהרההשתתפות.בהודעתלושנקבעהרכישהליעדלבבשיםהגידול,
משתתףכלשלהרכישה)ביעד(ובהתאם,הגידולביעדיהעמידהחישובלצורך
יוכלהמשתתףבלבד.המבצעתקופתבתוךשהוזמנורכישותבחשבוןיובאו

הגידולביעדיו/אוהרכישהביעדעמידתובאופןהמבצעתקופתבמהלךלהתעדכן
המבצע.עורכתאצלהרלוונטיהקשרלאישבכתבפנייהו/אוהמבצעאתרבאמצעות

עורכתאישורממועדעסקיםימי(שבעה)7תוךתינתןכאמורהקשראישתשובת
המבצע את קבלת פניית המשתתף כאמור.

אשרהםהמבצעעורכתאצלבפועלשנקלטוהנתוניםרקכייובהר,ספקהסרלמען6.3
שלבמקרהלרבותהאמור,מכלליותלגרועמבליזה.לתקנוןבהתאםאותהיחייבו

ו/אומשתתףלזכותהרכישותנתוניעדכוןאתהשאר,ביןשימנעו,טכניותתקלות
ניתןלאהרכישה,ביעדיהעמידהחישובשיבושו/אואלונתוניםברישוםשיבוש
המבצעעורכתשלוקביעתהאליו,הנוגעענייןכלעלו/אוהמבצעתוצאותעללערער

בעניין תהא סופית ומוחלטת ואין אחריה דבר.
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זכאייהאלאהרלוונטי,המקסימליהגידוליעדעליעלושלוהרכישותשסךמשתתף6.4
ולאלו,המשויךבמסלולהרלוונטיביעדעמידהבגיןלמתנהמעברמתנהכללקבל

תהא לו כל טענה ו/או תלונה בהקשר זה.

בהתאםבלבד)1(אחתמתנהולקבלזכאילהיותיוכלמשתתףכלמקרהבכל6.5
שבחרבמתנהתלותללאהגיע,אליוהגידולליעדהרלוונטיתהמתנותלרשימת

בפועל באתר המבצע.

ומהווההמשתתףשלמרכישותיואינהרנטיכחלקניתנתהמתנהכימובהר,6.6
בתקופתהלקוחידיעלששולמהמהתמורהחלקוכיאלו,לרכישותכמותהנחת

המבצע תיחשב כתמורה ששולמה עבור "המתנה".

הליך מסירת המתנות.7

הואבההמתנהאתהמבצעבאתרהמימושבתקופתלבחוריתבקשזכאימשתתףכל7.1
שיוצגכפיהקייםלמלאיבכפוףהמבצע,באתרהמפורטותהאופציותמתוךחפץ

השיג.אותוהגידולליעדובהתאםמשויךהואאליולמסלולבהתאםהמבצע,באתר
ב'נספחבכמפורטמתנהקבלתאישורעללחתימהבכפוףתעשההמתנהקבלת

ובהתאםהדיןלהוראותבכפוףתתאפשרנופששוברימתנתמימושזה.לתקנון
המתנהמימושאתלהתנותרשאיתתהאאסםכייובהר,הבריאות.משרדלהנחיות

ידה.בתנאים נוספים, לפי שיקול דעתה, כפי שאלו יימסרו על

עםבקשרביטוחכלתערוך)(ולאעורכתאינהאסםכימובהר,ספקהסרלמען
מצויוכיו"ב)ביטוחעריכת(לרבותהמתנהמימושוכימימושה,ו/אוהמתנה

באחריותו הבלעדית של המשתתף הזכאי.

מלאילגמרעדאו31.8.2021ליוםועד17.8.2021שמיוםבתקופהיוזמנוהמתנות7.2
)."תקופת המימוש"המתנות, לפי המוקדם (לעיל ולהלן:

בחרו/אוהמימושבתקופתמתנהבחרלאשהיאסיבהמכלאשרזכאימשתתף
ו/אופיצויו/אותשלוםלכלזכאייהיהלאשהיא,סיבהמכלהמתנהאתלקבלשלא

הטבה בגין אי מימוש הזכייה.

למשתתףתימסראזיבמלאי,מצויהעודנההזכאיהמשתתףשבחרשהמתנהככל7.3
ידיעלשיקבעובמקוםבמועדבאופן,למשתתףתסופקוהמתנהאישורהודעת

אובמלאי,אינהשהמתנהככלזה.תקנוןלהוראותובכפוףהמבצעלעורכתהעוזרת
המשתתףיתבקשאסם,שלהבלעדידעתהלשיקולבהתאםאחרתסיבהמכל

זה.7.3בסעיףכאמורבאופןלותסופקוהמתנהחלופית,מתנהלבחורהזכאי

מתנותלהציעחייבת,לאאךרשאית,אסםתהאמסוימת,מתנהשלהמלאיגמרלאחר
אינןהמבצעלעורכתהעוזרתו/אואסםשונות.ו/אוחדשותו/אונוספותדומות

המתנהבחירתבעתו/אושוטףבאופןהמלאימןשאזלומתנותעללהודיעמתחייבות
על ידי המשתתף הזכאי.

לעורכתהעוזרתו/אוהמבצעעורכתבשליטתאיננואשראירועאירעבובמקרה7.4
הקורונהמגיפתלרבותשהואסוגמכלמגיפהשלקיומהלרבות(המבצע

)Covid-19((:להלן)"המבצעלעורכתהעוזרתו/אוהמבצעועורכת")מונעאירוע
למשתתף-הנופששוברימתנתאתלממשהאפשרותלמניעתגורםהואכיסבורה

המבצעלעורכתמלאדעתשיקולויינתןמכךכתוצאהתביעהאוטענהכליהיולא
שוברימתנתאתלהחליףברצונההאםלהחליטהמבצעלעורכתהעוזרתו/או

בקשראחרתפעולהכללבצעאוהנופששוברימועדייעדי/אתלשנותאוהנופש
למתנה כאמור.
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לעיל,7.1בסעיףכאמורהזכאיהמשתתףידיעלהמתנהבחירתלאחרכימובהר,7.5
כןלעיל.7.4בסעיףכאמורבנסיבותלמעטהמתנה,אתלהחליףאפשרותתינתןלא

מימושאיבגיןכספיהחזריינתןלאכיבכסף,המתנהאתלהמירניתןלאכימובהר,
לקבלןרשאילבדוהזכאיוהמשתתףאישיותהןהמתנותוכיממנהחלקאוהמתנה

ולממשן.

לספקרשאיתהמבצעעורכתתהאעתבכללעיל,7.4בסעיףמהאמורלגרועמבלי7.6
עורכתהבלעדי.דעתהשיקולפיעלאומלאילאילוציבהתאםשונה,מתנהלמשתתף

המבצע אינה מתחייבת להודיע על מתנות שאזלו מן המלאי.

ספקלנהליבהתאםביטולאושינויבדמיכרוךמתנהבהזמנתביטולאוששינויככל7.7
על המשתתף הזכאי.המתנה הרלוונטי, אזי עלות השינוי או הביטול כאמור תוטל

מיסים.8

המיסים,העלויות,בכליישא")המתנהמקבל"(להלן:מתנהשקיבלזכאימשתתף8.1
מולהדרושיםההליכיםכללנקיטתויפעלבקבלתה,הכרוכיםוהתשלומיםההוצאות
בקשרכלשהימחויבותתהיהלאהמבצעולעורכתלכךבקשרהמתאימותהרשויות

לכך.

תשלוםאתלרשותהלהעבירהמתנהממקבללדרושרשאיתתהאהמבצעעורכת8.2
לותימסרלאכאמור,המסאתהמתנהמקבלשילםלאהמתנה.בגיןעליוהחלהמס

המתנה ולא תעמוד לו כל טענה בקשר עם כך.

מדיניות הפרטיות.9

אשרהפרטיםשכללכךמסכיםהואבמבצע,השתתפותובעצםכימאשרהמשתתף9.1
ישמשו")המידע"(להלן:האישייםפרטיולרבותהמבצע,במהלךיאספוו/אונמסרו

המבצעניהוללצורךמטעמןמיו/אוהמבצעלעורכתהעוזרתו/אוהמבצעעורכתאת
מאשרהמשתתףבפרטיות.כפגיעהייחשבשכזהששימושמבליהמתנות,והענקת
שהמידעובידיעההחופשירצונופיעלנעשיתידועלהמידעשמסירתלכךומסכים

ישמש לצורך כאמור.

לאסוףאולקבלעשויותמטעמן,מיו/אוהמבצעלעורכתעוזרתו/אוהמבצע,עורכת9.2
לא(א)כיאלה,בהקשריםמובהרשלהן.מידעבמאגריולאחסנוכאמורהמידעאת

כימובהר,(אךהמידעאתלחשוףאולמסורשבדיןחובהכלהמשתתפיםעלמוטלת
ידוע(ב)כיוכןבמבצע);השתתפותלשםמתחייבתכאמורהמידעחשיפתמסירת/

עשויההמבצעעורכתזה,תקנוןפיעללשימושבנוסףכיעליו,ומוסכםלמשתתף
אותולאגורהעסקיים,לצרכיהידהעלשיאסףו/אושיתקבלבמידעשימושלעשות

להעבירווכן)1981התשמ"א-הפרטיות,הגנתבחוקהמונח(כהגדרתמידעבמאגרי
הכולעסקיים,ולשותפיםאחיות)וחברותאםחברות(לרבותלהקשוריםלתאגידים

להוראותובכפוףאסם)באתרלמצואניתן(אותהאסםשלהפרטיותבמדיניותכמפורט
עלנאסףו/אואצלהשנתקבלמידעלהעביררשאיתתהאהמבצעעורכת(ג)כיוכןהדין;

.ידה אל מחוץ לגבולות המדינה

מידע.לאבטחתונהליםמערכותמיישמותהמבצעלעורכתהעוזרתו/אוהמבצעעורכת9.3
לנתוניםבלתי-מורשיתלחדירההסיכוניםאתמצמצמיםאלהונהליםשמערכותבעוד

עורכתלכן,כאמור.חדירהמוחלטבאופןלשלולכדיבהםאיןידן,עליוחזקו/אושיאספו
גישהמפנימוחלטבאופןחסינהתהיהבמבצעהשתתפותכימתחייבת,אינההמבצע

בלתי-מורשית למידע שייאסף ו/או יוחזק בהקשרים אלה.

אחריות.10
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נפילתשגיאות,תקלות,ללאיתקייםהמבצעכימתחייבתאינההמבצעעורכת10.1
לגרועמבלימכך.כתוצאהתביעהאוטענהכליהיולאולמשתתףטעויותאומערכות
במתנהיזכהלאו/אובמבצעישתתףלאמשתתףבומקרהבכלהאמור,מכלליות

ברשלנות,ו/אולבבתוםאירעהאשרמטעמה,מיו/אוהמבצעעורכתשלטעותעקב
ו/אוהמבצעעורכתכנגדדרישותו/אותביעותו/אוטענותכלכךבגיןלותהיינהלא

מי מטעמה.

יגרוםואשרמונע,אירועלרבותאסם,בשליטתשאינואירועאירעבובמקרה10.2
המבצעהפסקתאודחייתאתהמבצעעורכתלדעתיצריךו/אותקלותו/אולעיכובים

מלאדעתשיקולויינתןמכךכתוצאהתביעהאוטענהכליהיולאלמשתתף-
פעולהכללבצעאולקצראולשנותאולבטלברצונההאםלהחליטהמבצעלעורכת

בקשר למבצע לאחר תום האירוע האמור.

הטלפוןהאינטרנט,מערכותשלהתקינהלפעילותאחראיותאינההמבצעעורכת10.3
להתהיהולאואיןכלשהן,ממוחשבותמערכותו/אוהמבצעאתרו/אווהתקשורת

נתוניםו/אוהודעותו/אושיחותשלמשובשתקליטהו/אוקליטהאיבגיןאחריותשום
הקשורהאחרתתקלהכלבגיןו/אואחרשיבושכלו/אוההודעהבקליטתשיבושו/או

באחריותתישאלאוהיאבשליטתהאינואשראחרלכל ציודוכןאלה,במערכות
בעתבעיהמהמשתתפיםלחלקיגרמואשרהשירותבמתןהפרעותו/אולהפסקות

ההתקשרות.

שיקוליינתןהמבצעשלהתקינהלהתנהלותתפריעאשרכלשהיתקלהשלבמקרה10.4
לבצעאולקצראולשנותאולבטלברצונההאםלהחליטהמבצעלעורכתמלאדעת

.כל פעולה בקשר למבצע

המבצעמשתתפיכלפיאחריותבכליישאולאמטעמהמיו/אוהמבצעעורכת10.5
תכונהכלו/אואספקתןתקינותן,איכותן,מפרטן,תנאיהן,המתנות,עםבקשר
לשביעותאינהוהמתנההיהפיצויכללמשתתףחייביםיהיוולאשלהם,אחרת

רצונו מכל סיבה שהיא.

כספק(בכובעההמבצעלעורכתהעוזרתלתנאיכפוףיהיההמתנותמימוש
האחריותולתעודתבההשימושלתנאיהמתנה,למפרטגםכמוהמתנה),

אספקתביטולו/אולאיחוראחריותבכלתישאלאהמבצעעורכתאליה.המצורפת
לספקמחויבתתהיהולאהמתנות,תנאיו/אובמפרטכלשהולשינויו/אוהמתנות

למשתתפים הזכאים כל הטבה חלופית.

רצוןשביעותחוסרו/אופגםו/אוהתאמהאיו/אוקלקולו/אולתקלהבקשרפנייהכל10.6
במישריןתופנההמבצע,אתרו/אוהרלוונטיתהמתנהעםבקשרנפשעוגמתו/או

לטיפול בה.לעוזרת לעורכת המבצע ועורכת המבצע לא תהא צד לפניה ו/או

טענה,כלעלחוזרובלתיסופיויתורועניין,דברלכלמהווה,במבצעההשתתפות10.7
התאמהאיו/אוקלקולו/אולתקלהבקשרהמבצעעורכתנגדתביעהו/אודרישה

מחסורו/אובאספקהעיכובו/אונפשעוגמתו/אורצוןשביעותחוסרו/אופגםו/או
מסירתן ומימושן.במלאי בקשר עם המתנות, לרבות בקשר עם הזמנתן, רכישתן,

שליחותלביטולו/אומתנותבאספקתלאיחוראחריותבכלתישאלאהמבצעעורכת10.8
הטבהכלבמבצעלמשתתפיםתספקולאהמתנות,בהזמנתלשינויו/אומתנות

חלופית.
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הדין וסמכות השיפוט.11

דיןכליחולולאבלבד,הישראליהדיןיהיהממנוהנובעכלועלזהתקנוןעלהחלהדין11.1
.אחר

לבתימוקניתהימנוהנובעיםו/אוזהלתקנוןהנוגעיםהענייניםבכלהשיפוטסמכות11.2
.המשפט המוסמכים של תל-אביב יפו בלבד

שונות.12

ו/אושיבושו/אותקלהכלכיומאשר,מצהירהמשתתףלעיל,מהאמורלגרועמבלי12.1
לאמטעמהמיו/אוהמבצעעורכתשלבשליטתהשאינובאירועמקורםאשראיחור

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

במהלךשנרכשומוצריםהמבצעלעורכתיחזירו/אורכישותיבטלאשרמשתתף12.2
והואתופסקבמבצעהשתתפותוכאמור,רכישותבגיןישלםלאו/אוהמבצעתקופת

יידרש להשיב מיידית כל מתנה שסופקה לו.

ולרכושלהמשיךזכותלמשתתף-תקנהולא-מקנהאינהבמבצעהשתתפות12.3
מוצריםולספקלהמשיךמתחייבתאינההמבצעועורכתהמבצע,מעורכתמוצרים

למשתתף, בין במהלך תקופת המבצע ובין לאחר תומה.

שאלהלכלובנוגעלמבצעהקשורענייןבכלהסופיתהפוסקתתהאהמבצעעורכת12.4
בלתימצבכלו/אובעיהו/אותקלהלכלובנוגעעמובקשרו/אובמהלכושתתעורר

ניתןולאלאו,אםוביןזהבתקנוןבמפורשצוינואםביןהמבצע,במהלךשיווצרצפוי
שאיןמכרעתראיהשתהווינהוהכרעותיה,המבצעעורכתהחלטותעללערעריהיה

אחריה דבר, ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

הרשאיםזהותאתהרכישות;יעדיאתהיתר,ביןהקובעת,היאהמבצעעורכת12.5
המתנות,וטיבסוגאתלמתנות;הזכאותאתהזוכים;זהותאתבמבצע;להשתתף

הזוכיםלפרסוםבאשרהקובעתהמתנות;למסירתבאשרהמכריעהושווין;מספרן
לעילהמובאתמטעמהמיו/אוהמבצעעורכתתפקידיברשימתוכו'.זכייתם;ודבר

אין כדי לגרוע מסמכויות אחרות המסורות לה.

שלזכאותואתלבטללעיל,האמורמכלליותלגרועמבלירשאית,המבצעעורכת12.6
סבירחששקייםלדעתהאםלזכותו,הנזקףהרכישותסךאתו/אולמתנהמשתתף

שהמשתתף הפר הוראות תקנון זה או את הוראות הדין.

לשנותו/אוזהתקנוןתנאיפיעללפעולהזכותאתלעצמהשומרתהמבצעעורכת12.7
להאריכוו/אולקצרוו/אועתבכלהמבצעאתלהפסיקו/אולפעםמפעםתנאיואת

דין.לכלובכפוףוהבלעדיהמוחלטדעתהשיקוללפיהכלשנקבעה,לתקופהמעבר
כאשרזה,לתקנוןשינוישתערוךבמקרההמשתתפיםאתתעדכןהמבצעעורכת

עדכון כאמור.פרסום התקנון המעודכן באתר אסם, אם וככל שיפורסם, ייחשב

אחר.פרסוםאומודעהכלעלתגברנהזהתקנוןהוראות12.8

אסם.במשרדיגםמראשלתיאוםובכפוףאסםבאתרהמבצעבתקנוןלעייןניתן12.9

לעורכתהמוקניתזכותו/אוהגנהמכללשנותו/אולגרועכדישלהלןהמבצעבתנאיאין12.10
כלפיעלו/אומפיציהו/אולקוחותיהלביןבינהההסכמיםפיעלמטעמהמיו/אוהמבצע

דין, ואלו יחשבו כחלק בלתי נפרד מתקנון המבצע.
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המשתתףנספח א' - רשימת יעדי הגידול* בהתאם למסלול אליו שויך
הזכאי

"מסלול שוק פרטי"רשימת יעדי הגידול למשתתף הזכאי ב

5גידוליעד4גידוליעד3גידוליעד2גידוליעד1גידוליעד

גידול של
ש"ח12,000

מיעד
הרכישה

גידול של
ש"ח20,000

מיעד
הרכישה

גידול של
ש"ח35,000

מיעד
הרכישה

גידול של
ש"ח50,000

מיעד
הרכישה

גידול של
ש"ח80,000

מיעד
הרכישה

חוברתמסלול שוק מגזרים"רשימת יעדי הגידול למשתתף הזכאי ב
"סגולה

4גידוליעד3גידוליעד2גידוליעד1גידוליעד

2,500שלגידול
ש"ח מיעד
הרכישה

4,000שלגידול
ש"ח מיעד
הרכישה

8,000שלגידול
ש"ח מיעד
הרכישה

גידול של
ש"ח10,000

מיעד הרכישה

חוברתמסלול שוק מגזרים"רשימת יעדי הגידול למשתתף הזכאי ב
"כתומה

4גידוליעד3גידוליעד2גידוליעד1גידוליעד

20,000שלגידול
ש"ח מיעד
הרכישה

גידול של
ש"ח35,000

מיעד הרכישה

גידול של
ש"ח50,000

מיעד הרכישה

גידול של
ש"ח100,000

מיעד הרכישה

במכתב ההשתתפות.*תוספת הקניות בש"ח מעבר ליעד הרכישה האישי כפי שנקבע
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נספח ב' - טופס אישור קבלת המתנה
__ 2021בחודש______

לכבוד
קבוצת אסם סחר, שותפות מוגבלת

2רימוןרח'
איזור התעשיה חמ"ן

מהמדף" (להלן:כתב קבלת מתנה - "מבצע יעדים לקמעונאים - נחטףהנדון:
)"המבצע"

לאחרכיבזאתמאשר/ת,          מספרת"זנושא,          הח"מאני.1
מידיכםהיוםקיבלתיהמבצע,באתרכאמור,המתנה][שםבמתנהשבחרתי

").המתנה(להלן: "__________________
הבלעדיתבאחריותוהנושאתהמתנהספקיתהיאהמבצעלעורכתהעוזרתכילי,ידוע.2

כיזה,בהקשרעלי,ומוסכםלינהירבמימושה.האמורבכללרבותבה,הקשורבכל
והתאגידיםהעולמי"נסטלה"קונצרן(לרבותלההקשוריםהתאגידיםחברתכם,
שהיאאחריותבאיזויישאולאמטעמםמיוכל")קשוריםתאגידים"להלן:בו;הקשורים

לאגםוממילאתנאיה)אומימושההתאמתה,טיבה,לעניין(לרבותהמתנהעםבקשר
חלילה(אםלישייגרמונזקאוהכנסהאבדןאוהוצאהאולהפסדאחריותבכליישאו

יגרמו לי) או למי מטעמי, במישרין או בעקיפין, בעטיה.
כיהמתנה,בתנאיכלשהםשינוייםלהכניסלבקשכםאוכללאכי,זהבהקשרלי,ידוע.3

להכניסבידכםיהאלאשכללייתכןגםוממילאאלה,לבקשותלהיענותמחויביםאינכם
את השינוי המבוקש במתנה.

ומגבלותתנאיםשלארוכהלשורהכפופהומימושההמתנהקבלתכיהיטב,ליידוע.4
כהנהועודהחליםוהנהליםהדיניםהמבצע,לעורכתהעוזרתונהליתקנוני(לרבות
כךובכללבה),הקשורוכלהמתנהלמימושביחסיפהשתוקפםונהליםהוראותוכהנה

הקורונהנגיףעםלהתמודדותבקשרהבריאותמשרדוהנחיותהדיןהוראות
)Covid-19,(וודאיאלהוחיקוקיםנהליםתנאים,עלשליטהכללחברתכםאיןוכי)שאין

ביכולתה להבטיח את עמידתי בהם).
אוהוצאהנזק,הפסד,כלבגיןהראשונה,דרישתכםעםמידלשפותכם,מתחייב/תהנני.5

עםבקשרמטעמכםמילכלאולכםקשוריםלתאגידיםאולכםשייגרמוכיסחסרון
האמור במכתבי זה ובקשר עם המתנה.

ותביעהתלונהדרישה,טענה,כלעלמראשמוותר/תהנניזהמסמךעלבחתימתי.6
כלפיכם בכל הנוגע למבצע ולמתנה.

וכימימושה,ו/אוהמתנהעםבקשרביטוחכלתערכו)(ולאעורכיםאינכםכילי,ידוע.7
עלובחתימתיהבלעדיתבאחריותימצויוכיו"ב)ביטוחעריכת(לרבותהמתנהמימוש
הנוגעבכלכלפיכםותביעהתלונהדרישה,טענה,כלעלמראשמוותר/תהנניזהמסמך

לעריכת ביטוח כאמור.
בפרטיבשמי,שהואשימושכלהבלעדי,דעתכםשיקוללפילעשות,לכםמאשר/תהנני.8

כמפורטלכם,קשוריםתאגידיםשלאושלכםשיווקייםלצרכיםהיתרביןבתמונותיי,או
בתקנון המבצע.

אודותי;פרטיםלכםלמסורדיןלפימחוייב/תאיני(א)כיליידועמהאמור,לגרועמבלי.9
מידעבמאגריפרטיאתלשמרעשוייםלההקשוריםוהתאגידיםחברתכם(ב)כיוכן

בפרטישימושלעשותעשוייםלההקשוריםוהתאגידיםחברתכם(ג)כיוכןשלהם;
לגורמיםלהעבירםגםכמוחברתכם,שלהפרטיותבמדיניותכמפורטהעסקייםלצרכיהם
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ישראל),לגבולותמחוץהמצוייםמידעולמאגרישלהםעסקייםלשותפים(לרבותאחרים
הכל בכפוף להוראות הדין.

בכבוד רב,
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