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 הגדרות .1

 ":"תקופת המבצע
ויתקיים בימים א'  ,  23:59בשעה    25.7.2022ויסתיים ביום    7:00בשעה    22.6.2022המבצע יחל ביום  

ו/או שופרסל    אסם  .בלבד    16:00בכל שעות היממה וביום ו' )שישי( עד השעה  )ראשון( עד ה' )חמישי(  
ת לשנות את מועד תחילת המבצע ו/או את מועד סיומו, לרבות להאריך, לקצר או לקטוע  ורשאי

  ו/או שופרסל  אסם  ואת תקופת המבצע, ללא הודעה מראש, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. החליט
ובאתר   /nestle.co.il-https://www.osem  :אסם בכתובתתקנון מעודכן באתר    יפרסמולעשות כן,  

 . ןולא תידרש כל הודעה נוספת מציד,   www.shufersal.co.ilשופרסל בכתובת:
 
  :"המבצע"

הנערך בהתאם    מגה ספורט"-"קנה קבל פיטנסבשם    ם לקידום מכירותנושא פרסייכולת  מבצע  
 . להוראות תקנון זה

 
 : "החברהאו " ""אסם
 .60850 שהם, 934"ד  ת, 2 הרימון' רח, מוגבלת  שותפות, סחר אסם קבוצת

 
 "שופרסל"

 . ראשון לציון 30מרחוב שמוטקין שופרסל בע"מ 
 
 :"משתתפי המבצע""/ משתתף"

שופרסל   מועדון  עסקיים(,    SUPREMEחבר  לקוחות  כולל  גיל  )לא  מעל  תושב/אזרח    18בגיר 
)ושומר את חשבונית הקניה, כהגדרתה להלן(, והכל  במבצע  המשתתפים  מוצרים  הרוכש  ישראלי,  

 בהתאם להוראות תקנון זה. 
 

 "המוצרים המשתתפים במבצע" או "המוצרים"
 לתקנון זה.  בנספח א'פיטנס" ומפורטים מגוון מוצרים המשווקים תחת מותג "

 
 ":"נקודות המכירה המשתתפות במבצע

ושופרסל  שופרסל  סניפי   שלי  שופרסל  אקסטרה,  דיל  שופרסל  שופרסל    Onlineדיל,  כולל  )לא 
 .   אקספרס(

כי השתתפות בפעילות מותנית בקיומם של המוצרים המשתתפים )כהגדרתם להלן( זמינים    מובהר
ו/או דרישה הקשורה    שופרסלת  למכירה בסניפי רש על כל טענה  המשתתפים והמשתתף מוותר 

https://www.osem-nestle.co.il/
https://www.osem-nestle.co.il/
https://www.osem-nestle.co.il/
http://www.shufersal.co.il/
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נוגעת     את   לספקשופרסל    רשת  יכולת   אי או  /ו  המשתתפים  המוצרים   של  מלאי   קיום  לאיו/או 
  שונים  בפרסומים  כזמינים   הופיעו   המוצרים  אם  גם ,  שהיא  סיבה   מכל   בפועל   המשתתפים  המוצרים 

 . אחרים במקומות או
 
 
 "אתר המבצע"

בימים    במהלך תקופת המבצעויהיה פעיל    .fitness.triv.co.il  :אשר כתובתוייעודי )מיניסייט(  אתר  
תחרות כמפורט בתקנון זה. יובהר כי לאחר  ב  שתתףיוכלו המשתתפים להו  באמצעות ו  ה' בלבד-א

מפעילה  ה  הינהשופרסל  באופן המאפשר השתתפות במבצע.    היה פעילילא    האתר תקופת המבצע  
אתר ותעביר לאסם את  את המידע המתקבל בגם  בין יתר פעילותיה, תאגור  המבצע והאתר, ו  של

המבצהמידע   ניהול  עם  אסם  יכאמור  המידע    עבקשר  את  בלבד,  שמש  לעיל  בהתאם  למטרות 
 . page-nestle.co.il/privacy-ww.osemhttps://w :למדיניות הפרטיות שלה המופיעה בכתובת

 
  

 "הפרס" 
ברשת מגה  לקנייה    (כולל מע"מ)  ח"ש  150בסך של    שוברי קניה דיגיטליים המהווים שוברי הטבה

כפל מבצעים,  ספורט     קידס   ספורט  מגהאליטל,  ,  עודפיםבחנויות    למימוש  אפשרות  וללא)כולל 
שנים )להלן: "תוקף    5ובתוקף מימוש של    22.6.2022תקופת מימוש השובר הינה החל מיום    ,(באתרו

מימוש השובר"(. יובהר כי לא ניתן להמיר את שובר הקנייה הדיגיטלי למזומן או בשווה כסף אחר;  
יתאפשר מימוש שובר אחד בלבד בעסקה )ללא כפל שוברים או מועדונים(; לא יהיה החזר כספי על  

תוקף    פי -לאפשר עמימוש השובר יתגיטלי; לא תהיה יתרה או עודף מהשובר הדיגיטלי;  שובר די
על פי  והכל    השובר ובכל מקרה לא יותר מגובה הסכום הצבור בכל שובר במועד הרכישה מימוש  

שמורה זכות    לאסם.  לתקנון זה  ב'נספח  הוראות תקנון זה. כמות הפרסים תהא כמפורט תחת  
ובכפוף   הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי  והכל  הפרסים,  כמות  את  לשנות  ו/או  להחליף  מוגבלת  בלתי 

 לאמור בתקנון זה להלן. 
 

 "סניפי החנויות למימוש הזכייה"
מימוש   ספורט"  אופן  "מגה  רשת  בחנויות  יהיה  מבצעים,  )השוברים  כפל    אפשרות   וללאכולל 

   .לתקנון זה 'גבנספח המפורטות  (באתרו  קידס ספורט מגה אליטל, , עודפיםבחנויות  למימוש
 
 " אתר אסם"

 . nestle.co.il.-www.osemאתר האינטרנט שכתובתו 
 

 "אתר שופרסל"
    www.shufersal.co.ilאתר האינטרנט שכתובתו:

 כללי ונספחים  .2

ועניין.   .2.1 דבר  לכל  חוזה  והינו  במבצע  ההשתתפות  תנאי  את  מסדיר  זה  תקנון 
מהווה   במבצע  ההשתתפות  ועצם  הצדדים,  וחובות  זכויות  את  ממצה  התקנון 

 הסכמה מלאה לכל האמור בו.

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

ות גם מתייחס  ןוה  ,בלבד  נוחותבלשון זכר מטעמי    ותמנוסח  הוראות תקנון זה .2.3
   לנקבה.

אסם .2.4 רישומי  האמור,  מכלליות  לגרוע  שופרסל  מבלי  מטעמ ו/או  מי  או  הם ן,   ,
 . שיחייבו לצורך בחינת ההוראות הכלולות בתקנון זה

 הנספחים הבאים: : לתקנון זה מצורפים רשימת נספחים .2.5
 רשימת המוצרים המשתתפים במבצע.  – 'אנספח 
 כמות הפרסים.  – ב'נספח 
 . רשימת סניפי החנויות למימוש הזכייה – ג'נספח 

 

 ההשתתפות במבצע   .3

חבר .3.1 )  כל  שופרסל  לתקנון  בלבד,    SUPREME)מועדון    מועדון בכפוף 
((SUPREME  ,המבצע תקופת  במהלך  ירכוש  המכירה    אשר  מנקודות  באחת 

במבצע, ה  המשתתפות  רכישה  ממגוון  במסגרת  במבצע,  המשתתפים  מוצרים 
  ( "הרכישה המינימלית"ש"ח )להלן:    49.90בודדת, בסכום השווה או העולה על  

https://www.osem-nestle.co.il/privacy-page
https://www.osem-nestle.co.il./
http://www.shufersal.co.il/
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, ויקבל חשבונית תקפה עם מספר חשבונית  בכפוף למגוון המוצרים בסניף ובאתר
המינימלית הרכישה  על  המעידה  המבצעבמהלך    תקף,  פירוט  ,  תקופת  עם 

המוצרים המשתתפים במבצע שנרכשו על ידו במסגרת הרכישה כאמור )להלן:  
מוזמן  ,  , לפי העניין("מספר החשבונית"  -ו  "חשבונית הקניה"או    "החשבונית"

במהלך תקופת המבצע, להזין    ,fitness.triv.co.il  היכנס לאתר פיטנס בכתובת:ל
  לאשר ומספר חשבונית,    , כתובת מייללפון, מספר טזהות  תעודת'  מסשם מלא,  

מכן  , שיווקי  דיוור   לקבלת  הסכמות  ואת  התקנון   את על מספר      ולאחר  לענות 
למען הסר ספק יובהר כי חשבונית  .  פתוחה(  1- שאלות אמריקאיות ו  3)  שאלות

לשימוש פעם אחת בלבד, ללא תלות בזכייה או    קניה ומספר החשבונית ניתנים
זכייה.   כל חשבונית תאפשר להשתתף בפעילות פעם אחת, אך בכל מקרה באי 

 משתתף לא יוכל לזכות בפרס יותר מפעם אחת.  
גרת ההשתתפות  הפרטים שישלחו ו/או יימסרו על ידי המשתתף בכל שלב במס .3.2

', יקראו  וכו   זהות   תעודת'  מס,  מייל  כתובת,  טלפון  מספר ,  שמו  לרבות במבצע,  
הפרטים    .אישיים"הפרטים  ה"להלן   על  החלה  הפרטיות  מדיניות  לעניין 

 להלן.   5האישיים ראו סעיף 
המשתת .3.3 מצהיר  האישיים  הפרטים  מסירת  כיבעצם  ומאשר,  בעיון    ף  את  קרא 

ומבקש להשתתף במבצע בהתאם להן, וגם אם   הוראות תקנון זה וכי הוא מקבל
לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול  

 עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. 

שופרסל    אסם .3.4 לעצמושומרו/או  ו/או להפסיק השתתפות    ןת  למנוע  הזכות  את 
פי   על  במבצע  כלשהי  משתתפים  קבוצת  ו/או  כלשהו  משתתף  של  זכייה  ו/או 

. כמו כן, ומבלי לגרוע  ןלנמק את החלטת  נה הבלעדי ומבלי שתידרש  ן שיקול דעת
זה,   תקנון  הוראות  את  משתתף  יפר  בו  מקרה  בכל  האמור,    אסם  מכלליות 

ת לבטל את השתתפותו במבצע ו/או את זכייתו. המשתתף  ורשאי ושופרסל יהיו  
או  ו/או שופרסל    אסםמוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד  

 , בקשר עם האמור לעיל. ןמי מטעמ 
מובהר כי תנאי בסיסי להשתתפות במבצע הוא כי המשתתף ישמור על חשבונית   .3.5

מוותר    והמשתתף   ,לעיל  3.1  בהתאם להוראות סעיף  הזנת הפרטיםהקניה, לצורך  
 .בשל כךו/או שופרסל   אסםעל כל טענה כנגד 

להסתמך על חשבוניות הקניה    ות רשאי  ןו/או מי מטעמ  שופרסל  ,אסםיובהר, כי   .3.6
שתומצאנה כפי שהן וככאלו שהוצאו כדין, ולא מוטלת עליהם כל אחריות ו/או  

 חובה לבחון את תקינות הנפקתן. 
ו להפסיק השתתפות של  את הזכות למנוע ו/א  ןת לעצמו שומר  ו/או שופרסל   אסם .3.7

לנמק את    נהבמבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתידרש  משתתף כלשהו
. כמו כן, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקרה בו יפר משתתף את  ןחלטת ה

ת לבטל את השתתפותו במבצע  ורשאי יהיו    ו/או שופרסל  אסםהוראות תקנון זה,  
ו/או את זכייתו. המשתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה  

 עם האמור לעיל.   בקשרו/או שופרסל  אסםכנגד 
   .בלבדשובר אחד , ביחס לתנת למימוש פעם אחת בלבדהחשבונית ני  .3.8

 

 מהלך המבצע ופרסים  .4

המשתתפים .4.1 על  אשר    בין  נכונה  וה   השאלות  3ענו  השאלה  אמריקאיות  על  כן 
פיטנס    פתוחהה שלחו את הפרטים האישיים במהלך  ,  fitness.triv.co.ilבאתר 

המבצע שווקיתקופת  דיוור  וקבלת  התקנון  את  אישרו  משתתפים  "להלן:  )  , 
וזכאים ולהלן:  "(,  )לעיל  תחרות  תתקיים  התקנון,  הוראות  כל  אחר  מילאו 

דעתה הבלעדי,  על פי שיקול  , בכל יום פעילות  אסם"( במסגרתה תבחר  התחרות"
אשר לדעתה ענו על השאלה  זוכים,    )10)   עשרה ,באמצעות פאנל שופטים מטעמה

המקורית    הפתוחה ו)  ביותרבצורה  "לעיל  "זוכים הלהלן:  או  זהות    ."(הזוכה" 
לעילהזוכים   כאמור  הבחינה  במועד  השופטים  פאנל  החלטת  פי  על  ,  תיקבע 
יובהר, כי שיקול הדעת הסופי בבחירת    .לתנאים המפורטים בתקנון זהבהתאם  

לא   ולמשתתף  הבלעדי,  דעתם  לשיקול  בהתאם  השופטים  לצוות  נתון  הזוכים 
תביעה בקשר עם בחירה כזו או אחרת. לצרכי  תעמוד כל דרישה ו/או טענה ו/או  

 קבלת החלטה על זכייה, השופטים לא יהיו חייבים לנמק את החלטתם.
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  ש"ח   150בשוברי קנייה דיגיטליים בסך של    יזכו  בכל יום פעילות,הזוכים    עשרת .4.2
מע"מ(   ספורט    לקנייה)כולל  מגה  מבצעים,  )ברשת  כפל    אפשרות   וללא כולל 

 .(באתרו  קידס ספורט מגה אליטל, , עודפיםבחנויות  למימוש

ימי    29-זוכים בכל אחד מ  10)  זוכים  290בסך הכל    יהיו   המבצע   תקופת   מהלךב .4.3
   בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זהזאת , הפעילות(

תודיע    ,המשתתף  ידי  על  נמסרולפרטים האישיים הרלוונטיים ש  בהתאםשופרסל .4.4
  איתו   הטלפון  מספר שיישלח ל  SMSבאמצעות  זכייתם    על  הזכאים  למשתתפים

    .לעיל 4.1הקנייה הדיגיטאלי, כאמור בסעיף  שובר  יצורף  אליו, נרשם המשתתף

 להעברה.הפרסים הינם אישיים לזוכים ואינם ניתנים   .4.5
 . זוכה לא יהיה רשאי להחליף פרס או לערוך בו שינוי .4.6

 

 מדיניות פרטיות  .5

כי בעצם השתתפותו ב .5.2 , הוא מסכים לכך שכל הפרטים  מבצעהמשתתף מאשר 
"( ישמשו  מידע)להלן: "  מבצע, לרבות כל הפרטים האישייםאשר נמסרו במהלך ה

ו  שופרסלאו  /ו  אסםאת   ניהול המבצע  תעביר    פרסלשו  הפרסים.  הענקתלצורך 
  תעדכן מידע אודות המשתתף לאסם לצורך ניהול המבצע ובחירת הזוכים ואסם 

המשתתף מאשר ומסכים    .הפרסים  הענקת  לצורך  הזוכים  בפרטי  שופרסל  את
לכך שמסירת המידע על ידו נעשית על פי רצונו החופשי ובידיעה שהמידע ישמש  

,  לא חלה על המשתתף שום חובה חוקית למסור את המידע לחברה  לצורך כאמור.
)אולם אם אותו משתתף יימנע מלמסור מידע זה, הוא    ןו/או למי מטעמ   לשופרסל 

רצונו החופשי   פי  על  נעשית  יהיה רשאי להשתתף במבצע(, ומסירת המידע  לא 
 ובאישורו. 

עשוי .5.3 המשתתפים  השופרסל  אודות  מידע  לאסוף  או  ב  לקבל  מאגרי  ולאחסנו 
מובהר בהקשרים אלה, כי )א( לא מוטלת על המשתתפים כל חובה שבדין  .  המידע

כאמור   פרטים  מסירת/חשיפת  כי  מובהר,  )אך  המידע  את  לחשוף  או  למסור 
)ב( ידוע למשתתף ומוסכם עליו, כי   מתחייבת לשם השתתפות במבצע(; וכן כי 

, שופרסל עשויה  התקנוןבנוסף לשימוש שיעשה במידע, אגירתו והעברתו על פי  
רשאי מידע  ותהיה  במאגרי  אותו  לאגור  כאמור,  במידע  שימוש  לעשות  אשר  ת 

( וכן להעבירו  1981-)כהגדרת המונח בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"אבבעלותה  
לתאגידים קשורים לה )לרבות חברות אם וחברות אחיות( ולשותפים עסקיים,  

 והכול בכפוף להוראות הדין; 

בעוד שמערכות  מ  תו ישממי  שופרסל ו/או    אסם .5.4 ונהלים לאבטחת מידע.  ערכות 
  נתונים שיאספו מורשית ל-ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי 

  שופרסל ו/או    אסם . לכן,  כדי לשלול באופן מוחלט חדירה כאמוראין בהם  על ידן,  
כיתומתחייב  אינן  חסינה  ,  תהיה  במבצע  גישה    השתתפות  מפני  מוחלט  באופן 

 . שייאסף בהקשרים אלהמורשית למידע -בלתי

באמצעי   .5.5 מסוקרים  להיות  עשויים  זה  תקנון  נשואי  הפרסים  ומתן  המבצע 
מביע   במבצע  בהשתתפותו  מכירות.  קידום  לצורך  לרבות  שונים,  תקשורת 
)לרבות   זהותו  לפרסום  מותנית  והבלתי  חוזרת  הבלתי  הסכמתו  את  המשתתף 

נה( ולסיקור מסירת הפרס לידיו באמצעי תקשורת שונים, ללא כל  פרסום התמו
 תמורה )זולת הפרס שיוענק לו לפי הוראות תקנון זה(. 

המשתתף מסכים ומאשר כי שופרסל וכן כל מי מטעמה רשאים לעקוב או לאסוף   .5.6
שימוש   ידי  על  המבצע,  באתר  המשתתפים  עושים  אותו  השימוש  לגבי  מידע 

( )פיסות מידע אשר אתר המבצע שולח למחשב המשתתף או  Cookiesבעוגיות ) 
גולש או עושה שימוש באתר המבצע(.   לכל מכשיר קצה אחר בזמן שהמשתתף 
באמצעים   המבצע  באתר  המשתמש  חווית  את  לשפר  מנת  על  נעשית  זו  פעולה 
השימוש   על  ולפקח  לעקוב  מנת  על  או  העדפותיו  אודות  מידע  שימור  כדוגמת 

על ידי המשתמשים או לצרכי שיפור אתר המבצע. המידע הנאסף    באתר המבצע
 על ידי "עוגיות" אלו לא יימסר לצדדים שלישיים ויישמר לצרכים פנימיים בלבד.

כל משתתף רשאי לבחור כי לא ייעשה שימוש ב"עוגיות" במחשבו באמצעות שינוי  
צע,  הגדרות הדפדפן שלו. אם משתתף בחר לנטרל קבלת "עוגיות" מאתר המב

הוא עדיין יוכל להשתמש באתר המבצע, אך הוא עשוי לא להיות מסוגל להשתמש  
 בחלק מהשירותים והתכונות באתר המבצע.  
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   אחריות .6

ו/או    המשתתף .6.1 טענה  כל  מטעמו,  למי  ו/או  לו  תהיה  ולא  אין  כי  בזאת,  מצהיר 
שופרסל,   רשת  ו/או  החברה  כלפי  תביעה  ו/או    הקשור  אחר  גוף  וכלדרישה 

הקשור    מאלה  מי  מטעם  מי  או,  בפעילות בכל  מטעמן,  ומי  עובדיהן,  מנהליהן, 
  האמור   מכלליות  לגרוע  ומבלי  לרבות, לפעילות,  בעקיפין  או  במישרין,  והמתייחס

  או   הפרס  מימוש  עם  בקשר,  הפרס  וקבלת  הזוכה  בחירת  לאופן  הקשור  בכל,  לעיל
  המשתתף .  והתקנון  עילותהפ   תנאי   ולשינוי  זוכה  והחלפת  זכייה   לביטול,  בו  שימוש
 . לשינוי או  לביטול ניתנת  ובלתי חוזרת בלתי הנה זו התחייבותו  כי, בזאת מצהיר

  רשתאו / ו והחברה, המשתתף של הבלעדית באחריותו הינה בפעילות ההשתתפות .6.2
או  /ו  למשתתף   יגרם   אשר  נזק   לכל   באחריות  יישאו  לא   מטעמן  מיאו  /ו  שופרסל 

  או  פרסים  מימושאו  /ו  בפעילות  השתתפותם  עם  בקשראו  /ו  עקב  כלשהו'  ג  לצד
  מטעמן  מיאו  /ו  שופרסל  רשתאו  /ו  החברה  את  בזאת  פוטר  והמשתתף,  בהם  שימוש
  מכל ,  הוצאה  או   אובדן ,  הפסד,  נזק  לכל  מאחריות  חוזר  ובלתי  סופי ,  מוחלט  באופן 

  זכייה ,  בפעילות  מההשתתפות  כתוצאה  ייגרמואו  /ו  נגרמו  אשר,  שהוא  וסוג  מין
 . בו ושימוש  פרס קבלתאו /ו

בהתאם לתקנון   ערכה נמצהיר, מסכים ומאשר, כי ידוע לו שפעילות זו,  המשתתף .6.3
זה, משלבת מרכיבים של שעשוע ואף הנאה שהוענקו לו עם השתתפותו בפעילות  

, עשויים להתרחש אירועים  ו/או רשת שופרסל  וכי יתכן שעל אף מאמצי החברה
למנוע מהמשתתף   כדי  בהם  יש  ו/או תקלות, אשר  ו/או הפרעות  שיבושים  ו/או 

את הפרס, והמשתתף מסכים  השתתפות בפעילות ו/או לזכות בפרס ו/או לקבל  
לפטור את החברה ו/או רשת שופרסל מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, ולא  

 יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם.  

אינן מתחייבות שהפעילות לא  ושופרסל ו/או מי מטעמה  ו/או מי מטעמה    החברה .6.4
ויות, תהא  או הפסקות, תנוהל ללא טע  מגבלותתופרע או תתקיים כסדרה ללא  

חסינה מפני נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות ותקלות. מובהר בזאת, כי בכל  
לפי שיקול    ושופרסל   החברהיינהאחד מהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל, תה 

רשאי  ןדעת האמור,  והבלעדי  את  לנטרל  ו/או  למזער  מנת  על  צעד  כל  לנקוט  ת 
לות ו/או לבטל את הפעילות  לרבות להפסיק את הפעילות טרם תום תקופת הפעי

כליל ו/או לנקוט בכל צעד אחר, ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או  
 דרישה כלפי החברה ו/או רשת שופרסל ו/או מי מטעמן בקשר עם האמור. 

לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר, כי עיבוד הנתונים במסגרת הפעילות    מבלי .6.5
שלחברה אין שליטה עליהן, הכוללת בין היתר    נסמך על מערכות ממוחשבות שונות

כי הפעילות   אינה מתחייבת  החברה  בבעלות החברה.  את אתר הפעילות שאינו 
תתנהל ללא תקלה, שגיאה, "נפילה" או טעות, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או  

ה  ינתהי   ו/או שופרסל  תביעה כתוצאה או בקשר לכך. כמו כן, מודגש, כי החברה
, להפסיק את הפעילות, באופן מלא או חלקי, במהלך  ןשיקול דעתת, לפי  ורשאי

תנאים שישבשו ו/או ימנעו את המהלך התקין של    יווצרו תקופת הפעילות, אם  
 הפעילות.  

  יישאו   לא  מטעמן  מיאו  / ו  שופרסל  רשתאו  /ו  החברה,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי .6.6
,  אחרות  לתקלות  או  לנתונים  מורשית  בלתי  לגישה,  טכנית  תקלה  לכל  אחריות  בכל

  מערכות   או  כלי  בכל  או  בשרתים,  האינטרנט  ברשת,  הפעילות  באתר  הקשורות
  בפעילות   להשתתף  המעוניין   אדם  כל .  נתונים  מחיקת   לרבות ,  אחרות  ממוחשבות 

  אי   עם  בקשר  טענה  כל  על  בפעילות  להשתתף  לזכאותו  מוקדם  כתנאי  מוותר
 . הפעילות באתר מילא שהוא לשאלות התשובות  או  ההשתתפות פרטי קליטת

כי רישומי החברה ו/או רשת שופרסל לגבי התוכן שמועלה לאתר הפעילות    מובהר .6.7
ו/או מערכות המחשב של החברה ו/או רשת שופרסל ו/או מי מטעמן יהוו ראיה  

ידי משתתף ולא תועלה כל טענה בדבר  -מכרעת לנכונותם ו/או לעצם שליחתם על 
 וסר במידע שנקלט כאמור.  נכונות ו/או אי נכונות ו/או ח 

  חוק   פי  על  הןמ  ויידרש  אשר  מידע  כל  למסור  תורשאי  ה ינתהי   ו/או שופרסל  החברה .6.8
 . מוסמכת  רשות של הוראה פי עלאו  /ו

7.  
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במסגרת המבצע יועבר אל  של שופרסל להודיע כי המידע אשר ייאסף    באחריותה .6.9
להוראות  אסם   בהתאם  המבצע  עם  לה  שיועבר  במידע  תנהג  זה אשר    תקנון 

 .בהתאם למדיניות הפרטיות ו

 מיסים  .7

  במועד   בתוקף  שיהיה   כפי,  חוק  פי  על  מס  בתשלום   מחויבת  תהא   פרס  שקבלת  יתכן .7.1

  והתשלומים   ההוצאות,  המיסים ,  העלויות  בכל   יישאו   הזוכים.  למסירתו  הרלוונטי 

  הרשויות   מול   הדרושים  ההליכים   כל   לנקיטת  ויפעלו,  הפרסים  בקבלת  הכרוכים 

לא תהיה מחויבות כלשהי בקשר    ו/או לשופרסל  ולאסם  לכך   בקשר  המתאימות

 לכך. 

את תשלום    ןת לדרוש מהזוכים להעביר לרשותורשאייהיו    ו/או שופרסל  אסם .7.2
המס החל עליהם בגין הפרסים בסמוך לאחר שאושרה זכייתם בפרסים או עד  

. לא  ןל דעתקוי לפי ש  ,ו/או שופרסל   אסםלהם    וודיעיבסמוך למועד אחר עליו  
שילם הזוכה את המס כאמור, לא יימסר לו הפרס ולא תעמוד לו כל טענה בקשר  

 עם כך.

 

 הדיון וסמכות השיפוט  .8

הדין החל על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד, ולא יחול   .8.2
 כל דין אחר. 

סמכות השיפוט בכל העניינים הנוגעים לתקנון זה ו/או הנובעים הימנו מוקנית   .8.3
 אביב יפו.  -לבתי המשפט המוסמכים של תל

 

 שונות .9

הפתוחה שתש  ולהבטיח  לוודא  המשתתף   על .9.1 לא    ה ועלהתשובות לשאלה  ידו  על 

  בעל פגיעה בקניין רוחני של צד ג',  יכיל תוכן כלשהו שהנו אחד או יותר מהבאים:  

  או   מקצוע ,  דת,  מין,  גזע,  אתנית  קבוצה   מגנה   או,  אלים,  מיניות  רמיזות  או   אופי 

ו/או  ,  תועבה  או  עירום  מכיל   או,  גיל חוקית  לא  פעולה  ביצוע  או מקדם  מעודד 

ב  הימוריםמסוכנת   פעילות ,  אלכוהול,  טבק  מוצרי,  נשקשימוש  מדיניות    ,  או 

כלשהי הערות  כלשהי   אוכלוסין  לקבוצת  שנאה  מכיל,  פוליטית  ו/או  השמצות   ,

מעליבות על אדם, קבוצה ו/או גורם כלשהו, או מכיל פרטים אישיים של אדם או  

  הועלו   שכבר  תכנים  מכילגורם כלשהו, או פוגע בפרטיותו של אדם או גורם כלשהו,  

  לבוש,  לוגו,  מסחריים  סימנים  מכיל,  אחרים  משתתפים  ידי  על  המבצע  לאתר

  מפר ,  יוצרים  בזכויות  המוגנים  חומריםאו    ,כלשהם  חברה  או  גורם  של  מסחרי

 . כלשהו תאגיד או אדם  של כלשהי בזכות  פוגעמפר או  או כלשהי דין הוראת

רישיון בלתי חוזר, עולמי, ללא כל תמלוגים,  ולשופרסל  המשתתף מעניק לחברה   .9.2

רישיונות משנה ללא הגבלה, למשך תקופה   להעניק  עם אפשרות  ניתן להעברה, 

לשאלבלתי   התשובות  את  לפרסם  שינוי,    ההפתוח  המוגבלת,  העתקה,  )לרבות 

ו/או בכל פלטפורמה או מדיה    הפעילותפרסום ו/או ביצוע כל עבודה נגזרת( באתר  

דעת שיקול  פי  על  הזכויות  ן  אחרת,  כל  על  בזאת  מוותר  המשתתף  הבלעדי. 

 המוסריות אשר עשויות להיות לו ביצירה ומתחייב שלא לאכפן.  
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ו/או שיבוש   .9.3 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתתף מצהיר ומאשר, כי כל תקלה 

מי   שופרסל ו/או ו/או  אסםו/או איחור אשר מקורם באירוע שאינו בשליטתה של 

לא ייחשבו הפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות    ןמטעמ

 ו/או תרופה.  

יחזיר לאסם   .9.4 ו/או  רכישות  יבטל  לשופרסל  משתתף אשר  מוצרים שנרכשו  ו/או 

בגין רכישות כאמור, השתתפותו במבצע   ישלם  ו/או לא  במהלך תקופת המבצע 

 ל פי הוראות תקנון זה.  תופסק והוא יידרש להשיב מידית פרסים שסופקו לו ע

עובדי   .9.5 במבצע  ישתתפו  ולא  במטה  אסם  השיווק  מחלקת    ובני   שופרסלעובדי 

 ותיהם מדרגה ראשונה של כל הנ"ל.  משפח

ת בכל עניין הקשור למבצע ובנוגע לכל  ות הסופי והפוסק  היינ תה  ושופרסל  אסם .9.6

ל  שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כ 

מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך המבצע, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם  

 לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.  

את הזכות לפעול על פי תנאי תקנון זה ו/או לשנות    ןת לעצמושומר ושופרסל    אסם .9.7

להאריכו ו/או  עת  בכל  המבצע  את  להפסיק  ו/או  לפעם  מפעם  תנאיו  מעבר    את 

  אסם המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין.    ןלתקופה שנקבעה, הכל לפי שיקול דעת 

שופרסל התקנון  יעדכנו  ו/או  שינוי  בדבר  המבצע  משתתפי  פרסום  את  כאשר   ,

 .  יחשב לעדכון כאמורובאתר שופרסל התקנון העדכני באתר אסם  

לבטל  ורשאי ושופרסל    אסם .9.8 לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי  את,  ישור  את 

קיים חשש   ןפרס, אם לדעתה קבלת המשתתף אתפרס ו/או ל זכאותו של משתתף

 סביר שהמשתתף הפר הוראות תקנון זה או את הוראות הדין. 

החלטות   .9.9 על  לערער  ניתן  והכרעותיושופרסל  אסםלא  ומוחלט  הן,  ת,  וסופיות 

 ומהוות ראיה מכרעת שאין אחריה דבר. 

ו/או שופרסל מי מטעמה מנעה מאדם  מקרה שיוכח, כי רשלנות של החברה    בכל .9.10

ו/או מלזכות בפרס במסגרת הפעילות, יוגבל הפיצוי לו יהיה    בפעילות מלהשתתף  

 זכאי לגובה עלות הגלישה באינטרנט על מנת להיכנס לאתר הפעילות.  

  224הסר ספק, הפעילות לפי תקנון זה אינה מהווה הגרלה כהגדרתה בסעיף   למען .9.11

 לחוק העונשין, וזאת בשל העובדה, כי הזכייה בו תלויה ביכולת ולא בגורל.  
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 .רשימת המוצרים המשתתפים במבצע  - נספח א' 

 

 תיאור המוצר/שם מוצר  ברקוד 

 N9LEM 2019גרם 355*14פיטנס שקדים ודבש   7613037686906

 N9LEM 2019גרם  585*10פיטנס שקדים ודבש   7613037687132

 גרם 375*16פיטנס שוקולד  7613032045753

 2020גרם 375* 16שוקולד מריר   פיטנס 7613033548192

 2015גרם  375*16פיטנס פירות   3387390320244

 N9 2019גרם  375*14פיטנס קלאסי  3387390730852

 N9 2019גרם  625*10פיטנס קלאסי  7613031608850

 N9 2019גרם 350* 16פיטנס יוגורט   7613036387798

 N92ג 300*14גרנולה דבש  פיטנס 7613035622623

 ג300*14פיטנס גרנולה חמוציות   7613035758834

 גרם300* 14פיטנס גרנולה שוקולד  7613035635845

 פיטנס גרנולה שוקולד קינואה   7613037012095

 N92ג23.5* 6 8פיטנס חטף.דגנים ק.עוגיות מאח  5900020018908

 N92ג.23.5*6 8חטיף דגנים שקלד.מאח פיטנס 5900020015174

 N92ג 23.5* 6 8פיטנס מארז חטף.דגנ.שוק.בננה  5900020034021

 N92ג22.5* 6 9פיטנס בר דליס שקלד.חלב מאח. 5900020025647

 N92ג 22.5* 6 9פיטנס בר דליס שקלד.לבן מאח.  5900020024817

 ג.חדש 23.5*6 8פירות יער מאח   פיטנס ח.דגנים 5900020029669

 N92ג22.5* 6 9פיטנס בר דליס שקלד.אגז.מאח.  5900020024770

 ג 23.5* 6 8פיטנס חטיף דגנים קלאסי פרווה  5900020039590

 N0ג. 23.5*6 8פיטנס חטיף דגנים שקדים ודבש פרווה  5900020039620

 2020ג. 23.5*8  6פיטנס מארז חטיף עוגיות  5900020032454

 2020ג.23.5* 8  6פיטנס מארז חטיף שוקולד  5900020032539

 גר     180* 12עוגיות פיטנס שוקולד מריר  7290106571945

 גרם   180*12פיטנס עוגיות חמוציות  7290106571921

 גרם    180* 12פיטנס עוגיות שוקולד צ'יפס  7290106571907

 פיטנס פריכיות בר יוגורט תות  7290115205121

 גרם 100* 12פיטנס פריכיות גדולות שקלד.חלב  7290109351957

 גרם  84*12פיטנס בר פריכיות שוקולד חלב   7290109351971

 גרם  84*12פיטנס בר פריכיות שוקולד לבן   7290109352916

 גרם 22* 40פיטנס מיני פריכיות שוקולד חלב  7290107879132

 גרם  84*12ר  פיטנס בר פריכיות שוקולד מרי  7290112961440

 גרם 120*12פיטנס פריכיות דקות עם קינואה   7290111564291

 גרם120*12דגנים דקות  3פיטנס פריכיות   7290111564277

 גרם  60*12פיטנס פריכיות נימוחות מתובלות  7290112961464

 גרם  60*12פריכיות נימוחות קינמון   פיטנס 7290112961372

 גרם   60*12   פיטנס חטיפי פריכיות קטניות ומלח ים 7290112967381

 גרם 60*12פיטנס חטיפי פריכיות קטניות ופלפל  7290112967114

 גרם 234* 24פיטנס חטיפי קרקר חיטה מלאה  7702024074625

 גרם 26*9 24ופשתן   פיטנס חטיפי קרקר צ'יה 7702024258322

 גרם 140*12כפרי  THINפיטנס קרקר  7290115205176

 12*140רוזמרין  THINפיטנס קרקר  7290112963918

 גרם140* 12פיטנס קרקר דק סלק   7290112968807
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 גרם 140*12פיטנס קרקר דק בטטה   7290112968821

  גר 12* 140זיתים   Thin  פיטנס קרקר 7290115205312

 גרם 145* 12קרמל  sweetiesפיטנס  7290115206067

 גרם145*12נוגט  sweetiesפיטנס  7290115206197

 ג 25* 24פיטנס חטיף מולטיגריין מלח פלפל   7290112965660

 ג 25*24פיטנס חטיף מולטיגריין ע.תיבול   7290112965684

 ג 25* 24מולטיגריין צ'ילי מעודן פיטנס חטיף  7290112965707

 גרם   25*24פיטנס חטיף מולטיגריין עדשים כתומות   7290115205527

 גרם  25*24פיטנס חטיף מולטיגריין חומוס  7290115205541
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 כמות הפרסים – ב' נספח 

 

כולל  )ש"ח  150שוברים דיגיטליים ברשת מגה ספורט בשווי  290מלאי מינימלי :  
 לכל שובר.   (מע"מ
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   סניפי החנויות למימוש הזכייה -ג'נספח 

 

 סניף
 כתובת מיקום רשת

 קניון עיר ימים נתניה   מגה ספורט  1

 צים אורבן סנטר  ערד מגה ספורט  2

 5מסחרי גלובוס סנטר. בעלי המלאכה מרכז  נתיבות  מגה ספורט  3

 mall7מרכז  שדרות מגה ספורט  4

 מתחם פרץ סנטר דימונה מגה ספורט  5

 קניון הנגב  באר שבע  מגה ספורט  6

 קניון סטריט מול רמת ישי 3אקליפטוס  רמת ישי מגה ספורט  7

 20ביג אילת הסתת  אילת מגה ספורט  8

 אשקלון  21שדרות בן גוריון  -גירון  אשקלון   מגה ספורט  9

 ראש פינה  מגה ספורט  10
מתחם שופינה דרך הגליל רח' התפוח צומת ראש  

 פינה 

 קניון אייס מול אילת  מגה ספורט  11

 2קניון ראשונים שדרות נים  ראשון לציון   מגה ספורט  12

 קרית ביאליק 192דרך עכו  - קריון  קרית ביאליק  מגה ספורט  13

 קניון עזריאלי  מודיעין עזריאלי  ספורט מגה  14

 מתחם גלובוס סנטר , צומת מבקיעים אשקלון  אשקלון   מגה ספורט  15

 נס ציונה  6מתחם ישפרו, הפטיש  נס ציונה מגה ספורט  16

 מתחם חוצות המפרץ, צומת וולקן חיפה מגה ספורט  17

 צומת ביל"ו, רחובות צומת בילו מגה ספורט  18

 חולון  7גולדה מאיר  חולון ספורט מגה  19

 קניון מלחה עזריאלי,  ירושלים ירושלים מגה ספורט  20

 בני ברק  56מבצע קדש  בני ברק -רמת גן מגה ספורט  21

 מרכז מסחרי גן שמואל גן שמואל  מגה ספורט  22

 קניון מול החוף חדרה  חדרה מגה ספורט  23

 נשר  147בר יהודה  נשר  -תל חנן  מגה ספורט  24

 , בת ים  9ניסבויים  ים-בת מגה ספורט  25

 מערב ראשל"צ  -מתחם הום סנטר  -  4הלחי  ראשון לציון   מגה ספורט  26

 ,רחובות 2קניון רחובות, רח' בילו  רחובות קניון מגה ספורט  27

 דיזינגוף סנטר, ת"א  תל אביב   מגה ספורט  28

 ONEחטיבת גולני, א.ת.צפוני מרכז  א.תעשיה -אילת  מגה ספורט  29

 ,כפר סבא 207רח' ויצמן ,Gמתחם  כפר סבא  מגה ספורט  30

 קניון רננים רעננה מגה ספורט  31

 , נצרת עילית41נוף הגליל, דרך העמק  נצרת )נוף הגליל(  מגה ספורט  32

 גרנד קניון, חיפה חיפה  מגה ספורט  33

 יהוד  4אלטלף  -מתחם ביג  יהוד  מגה ספורט  34

   ONEמתחם  147דרך חברון   באר שבע  מגה ספורט  35

 פייר קניג א.ת. תלפיות,ירושלים ירושלים מגה ספורט  36

 מרכז ביג, א.ת. כרמיאל  כרמיאל  מגה ספורט  37
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 seven טירה  מגה ספורט  38

 מתחם אלון עין שמר  עין שמר  מגה ספורט  39

 ,חולון 6רחוב המכתש  חולון     מגה ספורט  40

 ,קרית גת  3דרך הדרום  -מתחם ביג  קרית גת מגה ספורט  41

 מתחם חוצות שפיים שפיים מגה ספורט  42

 BIGקניון  בית שמש מגה ספורט  43

 פאור סנטר, כפר סילבר, אשקלון אשקלון   מגה ספורט  44

 קניון עזריאלי  רמלה   מגה ספורט  45

 1כ"ג יורדי הסירה   -נמל ת"א  תל אביב   מגה ספורט  46

 קרית שמונה מגה ספורט  47
קרית  2115איזור תעשיה דרום  - BIGמתחם 
 שמונה 

 טיילת נפטון, החוף הצפוני, אילת אילת  מגה ספורט  48

 , נהריה 1קניון ארנה, שדרות הנשיא בן צבי  נהריה מגה ספורט  49

 בילו מתחם עופר צומת  בילו) עקרון(  מגה ספורט  50

 קניון עזריאלי עכו עכו  מגה ספורט  51

 מתחם ישפרו סנטר,מודיעין  מודיעין מגה ספורט  52

 נתניה  3מתחם רוגובין רחוב המחקר   נתניה מגה ספורט  53

 ,קרית אתא 30דרך חיפה  - מתחם איקאה  קרית אתא מגה ספורט  54

 מתחם סטאר סנטר אשדוד  מגה ספורט  55

 פאשיין טבריה BIG,1יהודה הלוי  טבריה  ספורט מגה  56

 פתח תקווה   3, קומה   72הקניון הגדול , זבוטינסקי  פתח תקווה מגה ספורט  57

 קניון עזריאלי, ת"א תל אביב   מגה ספורט  58

 צמח-מרכז קניות מול כנרת  טבריה   מגה ספורט  59

 א.ת נווה נאמן הוד השרון 2שרונים,הירקון קניון  הוד השרון  מגה ספורט  60

 כביש עכו נהריה  ,BIGמרכז  רגבה  מגה ספורט  61

 עפולה 18בעמק,שדרות רבין  Gמתחם  עפולה  מגה ספורט  62

 35שלמה המלך  - קניון קראון  קרית אונו מגה ספורט  63

 ביג אשדוד 1אריאל שרון   - BIGמתחם  אשדוד מגה ספורט  64

 we centerמתחם   באקה אל גרביה  ספורט מגה  65
 

 

 


