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   מבצע קנו� ת

  כללי .1

להל� ( 514749761. פ.חמ "והישגי! דיגיטל בע ")שטראוס: "להל�( 520003781צ .ח, מ"גרופ בע שטראוס    .1.1

 ת מבצעכמודיעות על ערי ")המבצע כותעור": שטראוס והישגי! תיקראנה ביחד להל�(") הישגי�"

 . בהתא! להוראות המפורטות להל�, בקשר ע! מוצרי שטראוס ועלית

  .אמור בתקנו� זה נכתב בלשו� זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה במידה שווהכל ה .1.2

 .י! בתקנו� זה נועדו לנוחות בלבדכותרות הסעיפ .1.3

 המבצע  .2

רשתות : "להל�(המפורטות בתקנו� זה צרכני! שירכשו באחת או יותר מרשתות השיווק המבצע יאפשר ל

לקבל על כל  ,ח"ש39.90  *בסכו! של יותר ממשתתפי! במבצע ה מוצרי!מוצר הכלול בקטגוריית ה, ")השיווק

 כרטיס כניסה נוס+ , ")אתר השעשועי�: "להל�(המפורט בתקנו� זה  כרטיס כניסה שירכשו לאתר שעשועי! 

 .")המבצע: "להל�( )1+1(ללא עלות נוספת 

 מי רשאי להשתת� במבצע .3

אשר עומדי! , י כל די�"הייה תק+ עפר כניסה ושאו לבעלי הית/המבצע מיועד לכל אזרחי ישראל ו 2.1

יהיו חייבי! בליווי מבוגר  12משתתפי! קטיני! מתחת לגיל  כי, יצוי�בתנאי! המפורטי! בתקנו� זה 

 ).לפי העניי� ,"המשתתפי�" או "המשתת�": "להל� ביחד. (באתר השעשועי!

או בחברת /אוס ושטרמשתתפי! שה! בני משפחה של עובדי! בחברת , לעיל 2.1י+ למרות האמור בסע 2.2

לעניי� . מבצעאינ! רשאי! להשתת+ ב, �חברות קשורות שלהבאו /ו �חברות בנות שלהבאו /ו הישגי! 

 .ות/אח, ילד, הורה, ב� זוג *"ב� משפחה" *סעי+ זה

מצהירי! ומאשרי! ג! , ובמקרה של משתת+ קטי�, מאשר המשתת+ו מצהיר מבצעבהשתתפותו ב 2.3

את תקנו� זה ואת כל י! ומקבל נוהבי, ואו שמע/ו קראו ה!כי  ,הוריו או אפוטרופוסיו החוקיי!

או דרישה /או תביעה ו/ומכל טענה  �מטעמאו מי /ו המבצע תוכעוראת  י!פוטרכי ה! וכ� יו הוראות

ומוותרי!  מבצעע! האו לתקלות כלשה� בקשר /ואליו או רישו! /ובו ותנאי ההשתתפות  מבצעבקשר ל

 .הכללוצא מ� על כל טענה הקשורה באלה בלא י

המשתת+ ובמקרה של משתת+ כי עצ! השתתפות במבצע תחשב להסכמת , למע� ספק מובהר בזאת 2.4

 . אפוטרופוסיו החוקיי! של המשתת+ להשתתפות במבצע/ ג! להסכמת הוריוקטי� 

  מבצעהמוצרי� המשתתפי� ב .4

 "עלית"ו" שטראוס"י! הצריכה הנושאי! את ש! המותגמוצרי  כל הינ! מבצעהמוצרי! המשתתפי! ב

: להל�לעיל ו( ח באחת או יותר מרשתות השיווק המשתתפות במבצע"ש 39.90שנרכשו במחיר של מעל 

   .")המוצרי�"
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 המבצע תקופת 4

 תקופת" :להל�( מלאיהעד גמר או  30.7.2013ועד ליו!  1.7.2013תקופת המבצע הינה החל מיו!  4.1

  ").המבצע

 להודיע, הבלעדי �דעתבהתא! לשיקול , תורשאי יינההת המבצע תוכעורמוסכ! כי , לעיל על א+ האמור 4.2

שינוי בתקופת ": להל�( או על ביטולו/הפסקת המבצע ואו על /תקופת המבצע ו על קיצור ,בכל עת

 .")המבצע

מהאופני! בה! תתבצע באמצעות אחד , לעיל 4.2הודעה על שינוי בתקופת המבצע כאמור בסעי+  4.3

 .המבצע פורס!

  :וההטבה המבצעיאור ת 5

מוצר הכלול , צרכני! אשר ירכשו באחת או יותר מרשתות השיווק המופיעות, מסגרת המבצעב 5.1

: להל�(.  39.90*בסכו! של יותר מ" עלית"ו" שטראוס"בקטגוריית המותגי! הנושאי! את הש! 

המשתת+ במבצע ומופיע שעשועי! יהיו רשאי! לקבל על כל כרטיס כניסה שירכשו לאתר , ")הקנייה"

 להל�( )1+1(כרטיס כניסה נוס+ בחינ! , ")המבצע אתר": להל�( www.ligdol.co.il המבצע באתר

  )."ההטבה" *ו "הנוס� כרטיסה: "בהתאמה 

 :הנ! כדלקמ� הכרטיסי! הנוספי!התנאי! לקבלת  5.2

יקבלו המשתתפי! קופו� השתתפות בקופות , . 39.90לאחר רכישת המוצרי! בסכו! של מעל  5.2.1

רשימה מעודכנת "). הקופו�: "להל�(והמשתתפת במבצע ! רשת השיווק ממנה נרכשו המוצרי

צע והמשתתפי! יהיו רשאי! לבחור את אתר בשל אתרי השעשועי! תפורס! באתר המ

 . השעשועי! המועד+ עליה!

ויהיו רשאי! לרכוש כרטיס  נוס+  המשתתפי! יציגו בפני אתר השעשועי! שבחרו את הקופו� 5.2.2

 . ללא עלות נוספת, לאתר זה

 . � באתר השעשועי!ונוס+ הינו הצגת הקופכרטיס ת תנאי לקבל 5.2.3

אתר לירכש לכל הפחות כרטיס כניסה אחד יכי תנאי נוס+ לקבלת כרטיס נוס+ הינו  5.2.4

 .במחיר מלאהשעשועי! 

 :הקופו�  תוק+ 5.3

ובלבד  30.09.2013עד ליו! , המשתת+ יהא רשאי להשתמש בקופו� ולרכוש בו כרטיס נוס+ 5.3.1

 . המבצע שקיבל את הקופו� במהל/ תקופת

 :הכרטיס הנוס+ 5.3.2

מאותו  המשתת+ במבצע שעשועי!יהא כרטיס לאותו אתר , נת� למשתתפי המבצעיהכרטיס הנוס+ שי

 .סוג אשר נרכש במחיר מלא על ידי המשתת+
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יהא רשאי המשתת+  לפארק נחשוניתא! המשתת+ רכש כרטיס כניסה מבוגר , לש! ההמחשה בלבדכ/ 

כרטיס כניסה נוס+ עבור  * בעת הרכישה בהתא! לבחירתו שונית פארק נחלקבל בנקודת המכירה באתר 

א! המשתת+ רכש כרטיס כניסה ילד לימית . מבוגר בחינ! או כרטיס כניסה נוס+ עבור ילד בחינ!

כרטיס כניסה נוס+ , בעת הרכישה 2000באתר ימית יהא רשאי המשתת+ לקבל בנקודת המכירה , 2000

  .)שה בלבדלהמח הדוגמאות ה�( עבור ילד בלבד בחינ!

, להחזיר, להחלי+, לשנותלא נית� יהיה בכס+ וכ�  הטבהה כי לא נית� יהיה להמיר את, בזאת מובהר 5.4

 .בכל אופ� וצורה שה! הטבהלהעביר או להמחות את ה

 .כל תמורה או פיצוי בגינו נוינתילא יוחל+ ולא  הקופו� , הקופו�של  השחתה /אובד� /במקרה של גניבה 5.5

שבמסגרת  הטבהאו לאיכות ה/ו הטבהל המשתתפי!כלפי  תואחראי �אינהמבצע  תוכעורכי , מובהר 5.6

או /וכ� לכל תקלה ו הטבהאו לפגמי! שנפלו ב/וה או למימוש/ו הטבהסופק ההמבצע או לתנאי! בה! ת

או למי מטעמו /ו משתת+ולא תהיה ל האו למימוש/ו הטבהאו אי התאמה בקשר ל/או קלקול ו/פג! ו

 .בעניי� זה המבצע  כתעורטענה כלפי 

 המשתתפי� במבצע אתרי השעשועי� .5

 :מבצעהמשתתפי! ב אתרי השעשועי! 4.1

, פארק נחשונית,The Max, ימית ספארק מי!, חיכי+:  אתרי השעשועי! שישתתפו במבצע ה!  4.1.1

   קיפצובה, לונה גל, אשקלונה, ג� החיות הלימודי בחיפה

מבלי , ת אתרי השעשועי!את רשימ, בכל עתעורכות המבצע תהיינה רשאיות לשנות  4.1.2

 . או דרישה בקשר ע! כ//שלמשתתפי! תהא כל טענה ו

המעניקי! את ההטבה עשויה להשתנות במהל/ השעשועי! אתרי מובהר בזאת כי רשימת  4.1.3

הרשימה העדכנית אשר , לפיכ/. או ייגרעו בתי עסק/ולרשימה ייתכ� ויתווספו ו המבצעתקופת 

: להל�(א הרשימה הנכונה והקובעת לאותו מועד תופיע במועד מסוי! באתר האינטרנט הי

 ").העדכנית הרשימה"

 . כפי שיפורס! באתר המבצע, שעות הפעילות של כל אתר שעשועי!במהל/  הטבהלממש את היהא נית�  4.2

  :על הלקוחות להקפיד לפני מימוש ההטבה 4.3

 .עדיי� מופיע ברשימה העדכנית אתר השעשועי!הא!  באתר המבצעלבדוק  4.3.1

כי אינו  אתר השעשועי!וכ� לוודא מול  ,אתר השעשועי!י ושעות הפעילות של לבדוק את ימ 4.3.2

  .סגור לפעילות מיוחדת

כי המועד הקבוע לא השתנה ההגעה לוודא סמו/ למועד , ככל שמדובר במופע מכל סוג שהוא 4.3.3

 .מכל סיבה שהיא

לרבות נזקי! באתר השעשועי!  ת לכל נזק שיגר! ואחראימובהר בזאת כי עורכות המבצע לא תהיינה  4.4

  .תהא הסיבה לקרות הנזק אשר תהא, למשתתפי! ואו למי מטעמ!
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  רשתות השיווק .6

רמי , פרש מרקרט, כה�.ח, ויקטורי, ד� ספיר, מחסני השוק, יוחננו+ :רשתות השיווק שתשתתפנה במבצע ה�

  חצי חינ!, לוי

  פרסו� המבצע .7

עיתוני רשתות , אינטרנט :באי!המבצע יפורס! לציבור במהל/ תקופת המבצע או בחלקה באמצעי! ה

  . הוראות מחייבות בקשר ע! המבצע תפורסמנה באתר המבצע .ושילוטי מד+ השיווק

  שונות  5

 . ובמשרדי עורכות המבצע המבצע באתר המבצענית� לעיי� בתקנו�  5.1

כי , בזאת י!מצהיר החוקיי! או אפוטרופוסיו/הוריו ו קרה של משתת+ קטי� ג!מוב, מבצעבהמשתת+  5.2

או /ו המבצע תוכעוראו תביעה כלפי /או דרישה ו/כל טענה ו, !מטעמאו למי /ו ה!לא תהיה אי� ול

או /ו, או לתקנו�/ו מבצעלבקשר  �או באי כוח/ו �מטעמאו מי /ו �האו יועצי/ו �האו עובדי/ו �המנהלי

י או דרישה כלפ/או טענה ו/מכל תביעה ו, לרבות ומבלי לגרועבמבצע  )או אי ההשתתפות(להשתתפות 

בקשר ע! איכות  הוחאו באי כ/ו האו מי מטעמ/ו האו יועצי/ו האו עובדי/ו האו מנהלי/ו המבצע כתעור

או בקשר ע! מימוש ההטבה לרבות טענה בדבר כל אירוע שיהיה מכל סוג שהוא /ו ההטבה או רמת/ו

כי  ,�אפוטרופוסיו החוקיי! במקרה של משתת+ קטיוכ� הוריו או המשתת+ מצהיר  .באתרי השעשועי!

 . כאמור לעיל הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי ה!/התחייבותו

או את תנאי ההשתתפות /את הזכות לשנות את תנאיו של התקנו� ו �לעצמ תושומר המבצע תוכעור 5.3

בכל  המבצעולבטל את , או לגרוע מה!/או להוסי+ עליה! ו/ו מבצעאו את אופ� התנהלות ה/ו מבצעב

בדר/ או באופ� שיוחלט על ידי , הבלעדי� דעתעל פי שיקול , עה מראש ומכל סיבה שהיאהוד ללא, עת

 . לא תהא כל טענה בקשר לכ/, או למי מטעמ!/וולמשתתפי!  המבצע תוכעור

מצהירי! ומסכימי! בזאת כי ידוע לה! שייתכ� ויפלו  מבצעאו הרוצי! להשתת+ ב/והמשתתפי!  5.4

עילה לכל מבצע או אי השתתפות! ב/לא תהווה השתתפות! ו וכי בכל מקרה, המבצעטעויות בניהול 

לא יהיו חייבי! לנמק או להסביר את  �מטעמאו מי /ו המבצע תוכעור וכי, או דרישה/או טענה ו/תביעה ו

או הרוצי! /סופיות וחלוטות ויחייבו את המשתתפי! ו, והחלטותיה! אלו יהיו כאמור, החלטותיה!

 . מבצעלהשתת+ ב

או אי התאמה כלשהי בי� הוראות תקנו� זה לפרסומי! אחרי! כלשה! בדבר /תירה ובכל מקרה של ס 5.5

 .י�יתגברנה הוראות תקנו� זה לכל דבר וענ, מבצעה

במקרה של והמבצע מוטלת על כל אחד ממשתתפי המבצע כי האחריות לקריאת תקנו� , מובהר בזאת 5.6

לא תהיה כל טענה או למי מטעמ! /וולמשתתפי! , החוקיי! משתת+ קטי� ג! על הוריו או אפוטרופוסיו

 .או התקנו�/ו מבצעבדבר היעדר ידיעת תנאי ה המבצע תוכעוראו תביעה כנגד /או דרישה ו/ו

או מועמד להשתתפות /או המעוניי� להשתת+ ו/מאשר ומצהיר המשתת+ ו, מסכי! מבצעבבהשתתפותו  5.7

את  וכי קרא החוקיי!הוריו של המשתת+ או אפוטרופוסיו  קרה של משתת+ קטי� ג!מבו במבצע

או /המשתת+ ו מי!מסכי ,את התקנו� ווג! א! לא קרא, הוראותיוכל את  ה!עלי י!מקבל !וההתקנו� 

וכ� הוריה! או אפוטרופוסיה! החוקיי! במקרה  ,במבצעאו מועמד להשתתפות /המעוניי� להשתת+ ו

וזאת כתנאי יסודי , ועניי�לכל דבר  !אותוהוראותיו יחייבו  ה!עליכי תקנו� זה יחול , של משת+ קטי�

  .המבצעבמסגרת  הטבהה קבל אתאו ל/ו מבצעבלזכאות המשתתפי! להשתת+ 
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 כל יתר הוראות, כבלתי תקפה או בלתי אכיפהתקבע אלו התקנו� במידה ואחת או יותר מהוראות  5.8

 .יוותרו בתוק+ התקנו�

ת השיפוט הייחודית נתונה סמכו. הדי� החל על תקנו� זה וכל הנובע ממנו הינו הדי� הישראלי בלבד 5.9

 . לבתי המשפט המוסמכי! בתל אביב

ההשתתפות במבצע  תקנו� זה מסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע והנו חוזה לכל דבר ועניי� ועצ! 5.10

  .מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו
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