תקנון פעילות " קנה הוסף קבל"
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הגדרות:

"תקופת הפעילות":
הפעילות תחל ביום  15.5.2022בשעה  7:00ותסתיים ביום  4.6.2022בשעה  23:59או עד גמר מלאי ההטבות,
המוקדם מבין השניים .אסם רשאית לשנות את מועד תחילת הפעילות ו/או את מועד סיומה ,לרבות להאריך,
לקצר או לקטוע את תקופת הפעילות ,ללא הודעה מראש ,ועל פי שיקול דעתה הבלעדי .החליטה אסם לעשות כן,
תפרסם תקנון מעודכן באתר אסם ולא תידרש כל הודעה נוספת מצידה .האמור בסעיף זה הינו בין היתר
בהתחשב בהשלכות התפשטות נגיף הקורונה ובכפוף להנחיות גופי המדינה השונים ומגבלות ,ככל ויוטלו.
"אסם" או "עורכת הפעילות":
קבוצת אסם סחר ,שותפות מוגבלת ,רח' הרימון  2חמ"ן ,ת"ד  ,934שהם .60850
"חצי חינם" או "נקודות המכירה"
כל סניפי רשת הקמעונאות חצי חינם .יובהר כי המבצע מתקיים בחנויות עצמן ואינו ניתן למימוש ברכישה מקוונת
באינטרנט או באתרי האינטרנט של החנויות המשתתפות במבצע.
"משתתף" ו/או "משתתפי הפעילות":
בגיר מעל גיל  18הרוכש בתקופת הפעילות מהמותגים המפורטים בתקנון זה בסך  ₪ 59.90ומעלה בהתאם ומוסיף
 ₪ 10להוראות תקנון זה ;
"המוצרים המשתתפים בפעילות" ו/או "המוצרים"
מגוון מוצרים המשווקים באמצעות אסם סחר ,שותפות מוגבלת ,ממותגי אסם ,נסטלה (למעט מוצרי גלידות
ולמעט המוצרים הנמכרים תחת המותגים מטרנה (לרבות גרבר)) ,נסקפה ,פיטנס ,צבר ,ויטמינצ'יק ,עסיס ופורינה

"חשבונית הקניה" ו/או "החשבונית"
כהגדרתה בסעיף  2.1להלן.
"שרשור קופה"
כהגדרתו בסעיף  2.1להלן.
"ההטבה"
המשתתפים הזכאים בהתאם להוראות התקנון יקבלו לידם תבנית אפיה אחת מסוג "( SOLTAMסולתם");
"אתר אסם"
כתובת אתר האינטרנט של אסם.
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כללי ונספחים

תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והינו חוזה לכל דבר ועניין .התקנון ממצה את זכויות וחובות
הצדדים ,ועצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה מלאה של המשתתף לכל האמור בו.
 .2.1הוראות תקנון זה תגברנה על כל מודעה או פרסום אחר.
 .2.2הוראות תקנון זה מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,והן מתייחסות גם לנקבה.
 .2.3מבלי לגרוע מכלליות האמור ,רישומי אסם ,או מי מטעמה ,הם שיחייבו לצורך בחינת ההוראות הכלולות
בתקנון זה.
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ההשתתפות בפעילות
 .3.1משתתף אשר ירכוש במהלך תקופת הפעילות מהמוצרים המשתתפים בפעילות ,במסגרת רכישה בודדת,
בסכום השווה או העולה על  ₪ 59.90ויוסף ( ₪ 10להלן" :הרכישה המינימלית") ,ויקבל שרשור קופה
המעיד על זכאותו לקבל את ההטבה וכן חשבונית תקפה ,המעידה על הרכישה המינימלית עם פירוט

המוצרים המשתתפים בפעילות שנרכשו על ידו במסגרת הרכישה כאמור (להלן" :החשבונית"" ,שרשור
הקופה" ו" -מספר החשבונית" ,לפי העניין) יוכל לגשת מיד לאחר ביצוע הרכישה המינימלית לקופה
הראשית בסניף חצי חינם בו בוצעה הרכישה ולהציג את שרשור הקופה והחשבונית ולקבל לידו את ההטבה.
 .3.2מובהר כי קבלת ההטבה על ידי משתתף בפעילות תתאפשר רק במועד ביצוע הרכישה המינימלית ומשתתף
אשר יבקש להשתתף בפעילות ולאסוף את ההטבה במועד או בתאריך מאוחר יותר ממועד ביצוע הרכישה,
לא תתאפשר השתתפותו.
למען הסר ספק יובהר כי כל חשבונית קניה ושרשור קופה ניתנים לשימוש פעם אחת בלבד.
 .3.3בעצם ההשתתפות ,מצהיר ומאשר המשתתף ,כי:
 .3.3.1הוא מעוניין להשתתף בפעילות בהתאם לתקנון זה.
 .3.3.2כי קרא תקנון זה בעיון וכי הוא מסכים לכל האמור בו ומקבל עליו את כל הוראותיו ,לרבות כל שינוי
שיעשה בו.
 .3.4ההשתתפות בפעילות על ידי משתתף נעשית על אחריותו הבלעדית ,והוא מתחייב לשפות את אסם ,עובדיה,
מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק ,הפסד ,אבדן רווח ,תשלום או הוצאה שייגרמו להן  -ובכלל זה שכ"ט
עו"ד והוצאות משפט  -בגין כל טענה ,בקשר עם השתתפותו.
 .3.5תנאי בסיסי להשתתפות בפעילות הוא כי המשתתף ישמור על חשבונית הקניה ,לצורך הוכחת זכאותו
להטבה בהתאם להוראות סעיף  4להלן .מבלי לפגוע ביתר תנאי תקנון זה ,משתתף שלא יציג את החשבונית
כשהיא במצב תקין וקריא להנחת דעת אסם או מי מטעמה ,לא יהיה זכאי להטבה ,והוא מוותר על כל
טענה כנגד אסם בשל כך.
 .3.6המבצע מיועד לצרכנים פרטיים בלבד ,ואינו מוצע לסיטונאים .אסם שומרת לעצמה את הזכות לשלול את
ההטבה מרוכש שיימצא כי רכש כמות מסחרית ו/או נהג במרמה ו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה,
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלא שתוטל עליה כל חובה לנמק החלטתה.
 .3.7מכירת המותגים המשתתפים בפעילות הינה סופית ולא ניתן להחליף ו/או להחזיר מוצרים שנמכרו
במסגרת הפעילות  ,אלא בהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) ,התשע"א .2010-לא יינתן
החזר כספי על שווי ההטבה .במקרה של זיכוי לא תובא בחשבון ההטבה ,ומשתתף יזוכה רק בגין סכום
ששולם בפועל.
.3.10בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות תקנון זה ,תהא אסם רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות ו/או
את זכייתו.
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מהלך הפעילות וקבלת ההטבה
 .4.1מובהר כי כל משתתף אשר יעמוד בתנאי התקנון יהיה זכאי לקבלת הטבה אחת בלבד בהתאם למלאי
הקיים (ככל וקיים) בחנויות חצי חינם.
 .4.2עוד מובהר כי סוג ההטבה ,גודלה או צבעה עשויים להשתנות בהתאם למלאי המצוי בסניפי חצי חינם
ו/או בהתאם לשיקול דעתה של אסם ואינו ניתן לבחירת המשתתפים.
 .4.3איסוף ההטבה יעשה על ידי המשתתפים באופן עצמאי בהתאם להנחיות שיקבלו בקופה הראשית
בחנות בה בוצעה הרכישה.
 .4.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במקרה בו מועמד לקבלת הטבה מסר חשבונית קניה שהפרטים בה אינם
מופיעים בשלמות ,או שהמודפס עליה אינו ברור די צרכו בין אם כתוצאה מצילום לא ברור או מכל
סיבה אחרת (להלן" :חשבונית קניה פגומה") ,תהא לאסם שיקול דעת בלעדי לפסול את קבלת ההטה,
או לחילופין ,להורות למועמד לקבלת ההטבה להמציא את החשבונית פעם נוספת במידה ולא סיפק
המועמד להטבה חשבונית תקינה במועד האמור ,זכאותו להטבה תיפסל .יובהר ,כי שיקול דעתה

הבלעדי של אסם ,כאמור לעיל ,יהא בהתאם לכל מקרה לגופו ולמשתתפים או למי מטעמם לא תהא
כל טענה בגין כך.
 .4.5אסם רשאית להתנות את מימוש ההטבה בתנאים נוספים ,כפי שאלו יימסרו על ידה.
 .4.6מובהר כי ההטבה כוללת רק את המוצר המוענק כהטבה וכל יתר ההוצאות שיוציאו הזוכים במסגרת
מימוש ההטבה לרבות הוצאות נסיעות ,הובלה ,ביטוחים ,אחריות וכל הוצאה נוספת ,תהיינה
באחריות הזוכים בלבד ועל חשבונם.
 .4.7אסם רשאית להחליף או לשנות את ההטבה ו/או את דגם ההטבה ,צבעו או סוגו ולזוכים לא תהיינה
טענות לגבי דגם המוצר ,גודלו ,צבעו או כל פרט אחר.
 .4.8ההטבה הינה אישית לזוכים בלבד ואינם ניתנים להעברה.
 .4.9זוכה לא יהיה רשאי להחליף הטבה ,להחליף צבע או דגם או לבקש תמורה כספית בגינה.
 .4.10כתנאי לקבלת ההטבה ,על כל זוכה לחתום על טופס אישור קבלת פרס כמפורט בנספח ב' לתקנון.
.5

מדיניות פרטיות
 .5.1המשתתף מאשר כי בעצם השתתפותו בפעילות ,הוא מסכים לכך שכל הפרטים אשר נמסרו על ידו
במהלך הפעילות (להלן" :המידע") ישמשו את אסם או מי מטעמה לצורך ניהול הפעילות ומסירת
ההטבה ואף לצורך פרסום שמות הזוכים ואת דבר זכייתם במדיות שונות ,מבלי ששימוש שכזה ייחשב
כפגיעה בפרטיות.
 .5.2המשתתף מאשר ומסכים לכך שמסירת המידע על ידו נעשית על פי רצונו החופשי ובידיעה שהמידע
ישמש לצורך כאמור.
 . 5.3אסם עשויה לקבל או לאסוף מידע אודות המשתתפים ולאחסנו במאגרי מידע שלה .מובהר בהקשרים
אלה ,כי (א) לא מוטלת על המשתתפים כל חובה שבדין למסור או לחשוף או למסור את פרטיהם (אך
מובהר ,כי מסירת  /חשיפת פרטים כאמור מתחייבת לשם השתתפות בפעילות וקבלת הטבה במקרה
של זכיה); וכן כי (ב) ידוע למשתתף ומוסכם עליו ,כי אסם עשויה לעשות שימוש בפרטים שיתקבלו ו/או
שיאספו על ידה לצרכיה העסקיים ,לאגור אותם במאגרי מידע (כהגדרת המונח בחוק הגנת הפרטיות,
התשמ"א )1981-וכן להעבירם לתאגידים קשורים לה (לרבות חברות אם וחברות אחיות) ולשותפים
עסקיים ,הכול בכפוף להוראות הדין; וכן כי (ג) אסם תהא רשאית להעביר פרטים שנתקבלו אצלה ו/או
נאספו על ידה אל מחוץ לגבולות המדינה.
 .5.4אסם מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע .בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים
לחדירה בלתי-מורשית לנתונים שיאספו על ידה ,אין בהם כדי לשלול באופן מוחלט חדירה כאמור .לכן,
אסם אינה מתחייבת ,כי השתתפות בפעילות תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית
למידע שייאסף בהקשרים אלה.
 .5.5מתן ההטבה נשוא תקנון זה עשוי להיות מסוקר באמצעי תקשורת שונים ,לרבות לצורך קידום מכירות.
בהשתתפותו בפעילות מביע המשתתף את הסכמתו הבלתי חוזרת והבלתי מותנית לפרסום שמו
ולסיקור מסירת ההטבה לידיו באמצעי תקשורת שונים ,ללא כל תמורה.
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אחריות
 .6.1אסם ו/או מי מטעמה ,אינה מתחייבת ,כי הפעילות תתקיים ללא תקלות ,שגיאות ,נפילת מערכות או
טעות ולמשתתף לא יהיו כל טענה או תביעה כתוצאה מכך .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,בכל מקרה בו
משתתף לא ישתתף בפעילות ו/או לא יזכה בהטבה עקב טעות של אסם ,אשר אירעה בתום לב ו/או
ברשלנות ,לא תהיינה לו בגין כך כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כנגד אסם.

 .6.2אסם או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות כלפי משתתפי הפעילות בקשר עם ההטבה ,איכותם ,שביעות
רצונם של הזוכים מההטבה ומאופן מימושה ,ולא תהא חייבת למשתתף כל פיצוי היה וההטבה אינו
לשביעות רצונו מכל סיבה שהיא.
 . 6.4כל פנייה ו/או טענה בקשר לתקלה ו/או אי התאמה ו/או פגם ו/או טענה בקשר עם ההטבה ומימושה,
תופנה במישרין לספקית ההטבה ואסם לא תהא צד לפניה ו/או לטיפול בה.
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מיסים
ככל שקבלת הטבה תהא מחויבת בתשלום מס על פי חוק ,כפי שיהיה בתוקף במועד הרלוונטי למסירתו.
הזוכים יישאו בכל העלויות ,המיסים ,ההוצאות והתשלומים הכרוכים בקבלת ההטבה ובמימושה.
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קניין רוחני
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני המופיעות במסגרת הפעילות ,הם קניינה של אסם או קניינו של צד
שלישי בו רשאית אסם לעשות שימוש .המשתתפים בפעילות אינם רשאים לעשות כל שימוש בזכויות
היוצרים והקניין הרוחני כאמור ,לרבות להעתיק ,להפיץ ,להציג בפומבי ,לשנות ,ליצור יצירות נגזרות ,על
ידם או בשיתוף עם צד שלישי ,בכל אמצעי שהוא ,שלא בקבלת הסכמת אסם מראש וכתב.

.9

שונות
 .9.1מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המשתתף מצהיר ומאשר ,כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם
באירוע שאינו בשליטתה של אסם או מי מטעמה לא ייחשבו הפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכו אותו
בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
 .9.2לא ישתתפו בפעילות עובדי אסם וחצי חינם ובני משפחותיהם מדרגה ראשונה.
 . 9.3אסם שומרת את הזכות לפעול על פי תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאיו מפעם לפעם ו/או להפסיק
את הפעילות בכל עת ו/או להאריכה מעבר לתקופה שנקבעה ,הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי
ובכפוף לכל דין .אסם תעדכן את משתתפי הפעילות בדבר שינוי התקנון כפי שיתפרסם מעת לעת באתר
אסם.
 .9.4אסם רשאית ,מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לבטל אישור זכאות להטבה ,אם לדעתה קיים חשש
סביר שהמשתתף הפר הוראות תקנון זה או את הוראות הדין.
 .9.5בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין הפרסום אחר כלשהו של הפעילות,
תגברנה הוראות תקנון זה.
 .9.6מובהר כי התנהלותה התקינה של הפעילות וקבלת ההטבה בהתאם להוראות התקנון תלויות בין היתר
בהשלכות של נגיף הקורונה ובהנחיות ו/או הוראות גופי המדינה אשר עשויות להשליך על התנהלותה
התקינה של הפעילות .לאור האמור ובהתאם לאילוצים כאמור הנובעים מהתפשטות וירוס הקורונה,
ייתכן כי עורכת הפעילות או מי מטעמה ידרשו לשנות או לדחות את הפעילות ו/או לשנות את ההטבה
או לדחות את המועד לקבלת ההטבה ,הכל בהתאם לשיקול דעתה של עורכת הפעילות ובכפוף להנחיות
הגופים הרלוונטיים.
 .9.7לא ניתן לערער על החלטות אסם בהתאם לתקנון זה והכרעותיה סופיות.

