
חינםוחציאסםבשיתוף"נינג'ה"פעילותתקנון

הגדרות:.1
"תקופת הפעילות":

ההטבהמלאיגמרעדאו22.9.2021ביוםותסתיים7:00בשעה7.7.2021ביוםתחלהפעילות
ו/אוהפעילותתחילתמועדאתלשנותרשאיתאסםהשניים.מביןהמוקדםכרטיסים,3,000של
פיועלמראש,הודעהללאהפעילות,תקופתאתלקטועאולקצרלהאריך,לרבותסיומה,מועדאת

כלתידרשולאאסםבאתרמעודכןתקנוןתפרסםכן,לעשותאסםהחליטההבלעדי.דעתהשיקול
נגיףהתפשטותבהשלכותבהתחשבהיתרביןהינוזהבסעיףהאמורמצידה.נוספתהודעה

ככל ויוטלו.הקורונה ובכפוף להנחיות גופי המדינה השונים ומגבלות,

:"עורכת הפעילות"

בווכל")אסם"(להלן:60850שהם,934ת"ד,2הרימוןרח'מוגבלת,שותפותסחר,אסםקבוצת
")חינםחצי"(להלן:חולון31המרכבהמרח'בע"מ,חינםחצי

"המוצרים המשתתפים בפעילות"

הברקודיםרשימתלפיוהכלהשוניםסוגיהםעל"בייגלה"למעטאסם,מותגחטיפיםמגוון
המצורפת לתקנון זה כנספח א'."

כללי.2
ממצההתקנוןועניין.דברלכלחוזהוהינובפעילותההשתתפותתנאיאתמסדירזהתקנון.2.1

שלמלאההסכמהמהווהבפעילותההשתתפותועצםהצדדים,וחובותזכויותאת
המשתתף לכל האמור בו.

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

והן מתייחסות גם לנקבה.הוראות תקנון זה מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד,.2.3

ההשתתפות בפעילות.3
חינםחצירשתמסניפיבאחדהפעילותתקופתבמהלךבודדתברכישהירכושאשרצרכן.3.1

(להלן:29.90₪עלהעולהאוהשווהבסכוםבפעילותהמשתתפיםהמוצריםממגוון
כניסהכרטיסשלמוזלתרכישהבדמותהטבהלקבלתזכאייהיה),המזכה""הרכישה

139₪במקום59₪שלבמחיר")הכרטיס"(להלן:ישראלנינג'השלהרשמילפארק
")ההטבה(להלן: "

רכישהכלשלחשבוניתלכלהבא:באופןבלבדחינםחצירשתבסניפיתינתןההטבה.3.2
").קופהספח"(להלן:ההטבהאתלקבלהזכותאתהמקנהקופהספחיצורףמזכה

הקופהספחאתיציגוהכרטיסאתולרכושההטבהאתלממששמעונייניםהלקוחות
להנחיותיהבהתאםאחרמקוםלכל(אוהמוצריםאתרכשובוהסניףשלהראשיתבקופה

הכרטיס.אתויקבלו59₪שלסךישלמוחינם),חצישל

הרכישהביצועבמועדרקתתאפשרבפעילותמשתתףידיעלההטבהקבלתכימובהר.3.3
בתאריךאובמועדההטבהאתולאסוףבפעילותלהשתתףיבקשאשרומשתתףהמזכה

מאוחר יותר ממועד ביצוע הרכישה, לא תתאפשר קבלת ההטבה.

מקנהוהיאהיותרלכלאחדקופהבספחמזכהקניהחשבוניתכלכייובהרספקהסרלמען.3.4
שלרכישהבוצעהאםאףזאתבלבד,אחדלכרטיסבקשרההטבהלקבלתזכאות

המוצרים המשתתפים במבצע מעבר לסכום המינימאלי.



לשפותמתחייבוהואהבלעדית,אחריותועלנעשיתמשתתףידיעלבפעילותההשתתפות.3.5
אותשלוםרווח,אבדןהפסד,נזק,כלבגיןמטעמהמיאומנהליההפעילות,עורכתאת

הוצאה שייגרמו להן בגין כל טענה, בקשר עם השתתפותו.

בצמודהקופהספחעלישמורהמשתתףכיהואבפעילותלהשתתפותבסיסיתנאי.3.6
זה,תקנוןתנאיביתרלפגועמבלילהטבה.זכאותוהוכחתלצורךהקניה,לחשבונית

והואלהטבה,זכאייהיהוקריאתקיןבמצבכשהיאהקופהספחאתיציגשלאמשתתף
מוותר על כל טענה בשל כך.

שומרותהמבצעעורכותלסיטונאים.מוצעואינובלבד,פרטייםלצרכניםמיועדהמבצע.3.7
נהגו/אומסחריתכמותרכשכישיימצאמרוכשההטבהאתלשלולהזכותאתלעצמן

שתוטלובלאהבלעדידעתןלשיקולבהתאםזה,בתקנוןשנקבעהבדרךלאו/אובמרמה
עליהן כל חובה לנמק החלטתן.

אתלבטלרשאיתאסםתהאזה,תקנוןהוראותאתמשתתףיפרבומקרהבכל.3.8
טענהו/אודרישהכלעלמראשמוותרהמשתתףזכייתו.אתו/אובפעילותהשתתפותו

ו/או תביעה כנגד עורכת הפעילות בקשר עם האמור לעיל.

הפעילותתקופתבמהלךהטבהבאמצעותלרכושיהיהשניתןהכרטיסיםמלאיכימובהר,.3.9
היותר.לכלכרטיסים3,000עלועומדמוגבלהוא

התערוכה,גניאביבתל2ביתןבהמצויהנינג'ה"ב"פארקלממשיהיהניתןהכרטיסיםאת.3.10
בשעותחגוערבישישיבימים,09:00-21:00בשעותחמישיעדראשוןבימים

ביןפתוחלהיותצפויהנינג'הפארק.09:00-21:00בשעותשבתימי,09:00-17:00 
שינתנוולהנחיותהקורונהלמגבלותבכפוף29.9.2021ליוםועד26.7.2021התאריכים
מעת לעת.

וכיבפועלבכרטיסיםשיעשהמימושלכלאחראיתאינההפעילותעורכתכימובהר.3.11
הפעילותאופיאתהנינג'ה,פארקשלהפעילותזמניאתלבחוןהמשתתפיםשלבאחריותם

תהיהלאהפעילותעורכתספקלהסרתההטבה.במימושהכרוךאחרהיבטוכלבו
ו/אוההטבהממימושכתוצאהלמשתתףשיגרםשהואוסוגמיןמכלנזקלכלאחראית

כתוצאה מכניסה לפארק הנינג'ה והפעילות בו.

שיוציאוההוצאותיתרוכלכהטבההמוענקהמוצראתרקכוללתההטבהכימובהר.3.12
אחריותביטוחים,הובלה,נסיעות,הוצאותלרבותההטבהמימושבמסגרתהמשתתפים

חשבונם.וכל הוצאה נוספת, תהיינה באחריות המשתתפים בלבד ועל

אתלשנותו/אוזהתקנוןתנאיפיעללפעולהזכותאתלעצמהשומרתהפעילותעורכת.3.13
לתקופהמעברלהאריכהו/אועתבכלהפעילותאתלהפסיקו/אולפעםמפעםתנאיו

אתתעדכןאסםדין.לכלובכפוףוהבלעדיהמוחלטדעתהשיקוללפיהכלשנקבעה,
באתר אסם.משתתפי הפעילות בדבר שינוי התקנון כפי שיתפרסם מעת לעת

שהמשתתףסבירחששקייםלדעתהאםלהטבה,זכאותלבטלרשאיתהפעילותעורכת.3.14
הפר הוראות תקנון זה או את הוראות הדין.

שלכלשהואחרהפרסוםלביןזהתקנוןהוראותביןהתאמהאיאוסתירהשלמקרהבכל.3.15
הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה.

התקנוןלהוראותבהתאםההטבהוקבלתהפעילותשלהתקינההתנהלותהכימובהר.3.16
אשרהמדינהגופיהוראותו/אוובהנחיותהקורונהנגיףשלבהשלכותהיתרביןתלויות
אתלממשהאפשרותעלו/אוהפעילותשלהתקינההתנהלותהעללהשליךעשויות

וירוסמהתפשטותהנובעיםכאמורלאילוציםובהתאםהאמורלאורההטבה.ואתהכרטיס
הפעילותאתלדחותאולשנותידרשומטעמהמיאוו/הפעילותעורכתכיייתכןהקורונה,



הגופיםלהנחיותבכפוףההטבה,לקבלתהמועדאתלדחותאוההטבהאתלשנותו/או
הרלוונטיים.

נספח א – רשימת המוצרים המשתתפים בפעילות

שם המוצרברקוד
729000006633

גרם50*36אפרופו2
729000006634

גרם100*20אפרופו9
729010068113

מיוחדבמחיר3ג.קדמ.50*63מאח.אפרופו8
729010657295

גרם25*85מאחקלאסיאפרופו9
729010450057

גרם50*36איטליאנואפרופו2
729011296417

גרם100*24מיקסאפרופופקו5
729011296566

ג25*24פלפלמלחמולטיגרייןחטיףפיטנס0
729011296568

ג25*24ע.תיבולמולטיגרייןחטיףפיטנס4
729011296570

ג25*24מעודןצ'ילימולטיגרייןחטיףפיטנס7
729011520388

גרם25*24ופלפלשוםחט.מולטיגרייןפיטנס2
729010787450

גרם55*104אחידמארזקדמ.גרילביסלי2
729010787527

גרם55*104אחידמארזקדמ.ברביקיוביסלי1
729010068616

גרם35*86מאח.ברביקיוביסלי4



729010068617
גרם35*86מאח.גרילביסלי1

729011520174
גרם70*24בצלביסלי1

729011520168
גרם70*48ברביקיוביסלי0

729000006614
גרם70*48גרילביסלי1

729000006617
גרם70*24פיצהביסלי2

729000006613
גרם70*24פלאפלביסלי4

729011520172
גרם200*25בצלביסלי7

729011520170
גרם200*25ברביקיוביסלי3

729000006619
גרם200*25גרילביסלי6

729000006622
גרם200*25פיצהביסלי6

729000006618
גרם200*25פלאפלביסלי9

729010935131
גרם70*30פיקנטיתסלסהביסלישלאח5

729011156481
גרם70*30מעושןביסלישלאח9

729011156493
גרם70*30צ'יליספייסיביסלישלאח2

729011156820
גרם150*24מיקספארטיביסלי6

729011296580
גרם60*24חמוץחריףפריסטיילביסלי6

729011296574
גרם60*24מעושןבצלפריסטיילביסלי5

729011296578
גרםBBQ 24*60הוטפריסטיילביסלי3

729011296160
גרם150*24מיקסוחבריםביסלי0

729010787761
גרם30*105אחידמארזנוגטקרםבמילויבמבה9

729000006878
גרם25*108הולדתיוםבמבה7

729010068476
גרם25*68סרטהולדתיוםבמבה4

729010569334
1

(במקוםיח'10להיותהופךגרם25*1510מאחבמבה
9+1(



729000665202
מולטיפקגרם15*1220אחידקדמ.מארזהולדתיוםבמבה7

729011520071
גרם50*85אחידמארזקלאסיבמבה3

729000006631
גרם80*40קלאסיבמבה8

729010450894
גרם200*18קלאסיבמבה3

729000006877
גרם80*40הולדתיוםבמבה0

729010068710
גרם60*36נוגטקרםבמילויבמבה9

729000007206
גרם60*36חלבהקרםבמילויבמבה7

729011156495
גר200*18מיקסביסליבמבה6

729010657869
גרם80*36מיקסביסליבמבה2

729011156606
גרם80*36מיקסבצלביסליבמבה6

729011520190
גרם60*36בייגלהקרםבמילויבמבה1

729011520491
גרם150*24בייגלהקרםבמילויבמבה9

729000006629
גרם30*40מתוקהבמבה5

729010068524
גרם30*68סרטמתוקהבמבה2

729011296644
גרם100*40גדולהאריזהמתוקהבמבה5

729000006626
גרם40*30דובונים4

729010450422
גרם20*85אחידקדמ.מארזדובונים8

729010657824
גרם100*16דובונים1

729000006224
גרם40*30בצלשמנתדובונים2

729010657261
גרם40*30פיצהדובונים4

729000665385
גרם40*30תפוא.חטיףארנבוניםדובונים7

729010657265
גרם40*30חיותגןדובונים2

729010935055
חדשגרם40*30כדורגלדובונים4



729000006643
גרם80*40ודבשחמאהפופקו1

729010787500
ג20*1212מארזודבשחמאהפופקו4

729011520313
גרם80*40במבהפופקורןפופקו4

729011520137
גרם60*40מלוחמתוקמיקספופקו6


