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  מבוא

" 2016 השנה ראש" מבצע עריכת על בזאת מודיעה"), החברה: "להלן( מ"בע) 2000( פעם של סבון .1

 ")האינטרנט קמפיין: "להלן( האינטרנט ברשת בקמפיין שיפורסם ")המבצע: "להלן( ללקוחותיה

 "). התקנון: "להלן( להלן המפורט המבצע לתקנון בהתאם

, זה תקנון תנאי של והסכמה קבלה והמהו ,להלן כהגדרתה, ההטבה למימושו לקבלת פעולה כל .2

   .ועניין דבר לכל אותו ויחייב עליו יחול זה תקנון וכי ,התקנון את קרא כי מאשר והמשתמש

  הגדרות

 :כדלקמן, לצידם המפורטת המשמעות תהא בתקנון הבאים למונחים .3

  25.10.16 ליום עד בתוקף ויהיה 21.9.16 ביום יחל המבצע –" המבצע תקופת" 3.1

 חוקית שהייה היתר בעל או ,ישראל אזרח או תושב שהנו ,18 גיל מעל, פרטי אדם – "משתתף" 3.2

 .זה תקנון תנאי ומלוא בכל העומדו במבצע משתתף אשר ,בישראל

  sabon.co.il בכתובת האונליין חנות כולל בישראל החברה חנוית –" החברה חנויות" 3.3

 :להלן המפורטות ההטבות אחת – "הטבותה" או/ו "ההטבה" 3.4

 תוספת ללא נוסף מוצר יינתן החברה בחנויות מוצר רכישת כל על – 1+1 שובר 3.4.1
 למחיר בהתאם יהיה שייגבה המחיר, שונים מוצרים שני של ברכישה( תשלום
 ).יותר הגבוה

 .החברה בחנויות המוצרים מכל לבחירה אחד מוצר על למימוש – 40% שובר 3.4.2

 .החברה בחנויות המוצרים מכל לבחירה אחד מוצר על למימוש – 30% שובר 3.4.3

 החברה בחנויות המוצרים כל על מושלמי – השני המוצר על הנחה 50% שובר
 המחיר, 50% של בהנחה השני המוצר ינתן, שונים מוצרים שני של ברכישה(

 ). יותר הגבוה למחיר בהתאם יהיה שייגבה

 כפל כולל אינו המימוש, בלבד אחד שובר לממש יכול לקוח כל: מימוש תנאי
 הגבוה ממחירם חג מארזי כולל המימוש. םמבצעי

 המבצע מתכונת

 לבחור יתבקש ,המבצע לאתר וייכנס האינטרנט לקמפיין שייחשף משתתף כל, במבצע השתתפות לצורך .4

 מתוך זכה שבה הייחודית להטבה המשתתף ייחשף הבחירה לאחר .יזכה שבה אחת הטבה ובה אחת מתנה

  .לעיל 3.4 בסעיף שפורטו האפשרויות ארבע

 עם. שלו הטלפון מספר ואת המלא שמו את למלא עליו, ההטבה את לממש מעוניין שהמשתתף ככל .5

 לצורך"), השובר: "להלן( שמסר הטלפון למספר ההטבה למימוש שובר למשתתף יישלח הפרטים קבלת

 .בחנות מימושו

 .מזהה ותעודה יידהנ בטלפון השובר להצגת כפוף ההטבה מימוש .6
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 הטלפון ומספר שמו הזנת ידי על, במבצע להשתתף נוסף אדם להזמין רשאי יהיה משתתף כל, בנוסף .7

 ההטבה משלוח .המשתתף בחר אותו לאדם במבצע להשתתפות קישור ישלח הפרטים הזנת עם. שלו

 .בלבד המשתמש של המלאה אחריותו על יבוצע אחר לאדם

 . לאדם אחת מהטבה יותר לקבל ניתן לא. להעברה נתנית ואינה אישית הינה ההטבה .8

 . מביניהם המוקדם, המבצע תקופת סיום עד או המלאי גמר עד ההינ ההטבות קבלת .9

  .ההטבה מימוש למעט והנחות מבצעים כפל אין .ההטבה בגין החזר או זיכוי לקבל אפשרות יןא .10

 .שהוא סוג מכל קופונים או/ו קניה תווי באמצעי תשלום על וחולי לא ההטבות כי בזאת מובהר .11

  

  

  

  פרטיות על הגנה

 הפעילות םבסיו. זו פעילות ךלצור ורק ךא ישמשו, בפעילות םהמשתתפי לגבי שייאספו םהפרטי .12

  .ימחקו םלמשתתפי בנוגע יאספו אשר םהנתוני

 פרטיו את שלישיים לצדדים עבירת ולא שימוש תעשה לא החברה, לעיל זה בתקנון באמור לפגוע מבלי .13

  :להלן המפורטים במקרים אלא, במבצע משתתף של האישיים

 ;ההטבה קבלת לצורך דרשיי שהדבר ככל 13.1

 החברה של זכויותיהם על שמירה לצורך שיידרש כפי, התקנון תנאי את משתתף שהפר במקרה 13.2

  ;המשתתף ידי על נפגעו אשר שלישי צד של זכויות או/ו

  ;כן לעשות לחברה המורה מוסמכת רשות ידי על צו ויינתן ככל 13.3

 לרכוש או לגוף נזק מניעת לצורך, דרושה המידע חשיפת כי רוסבת שהחברה מקרה בכל 13.4

  .שלישי צד או המשתתפים

 בלתי גישה מפני, מוחלט באופן חסין יהיה באתר המצוי המידע כי, תמתחייב האינ החברה 13.5

 או/ו הוצאה או/ו נזק לכל, בתחרות משתתף כלפי תאחראי הואינ שלישיים צדדים של מורשית

 .מורשית בלתי חדירה או/ו מגישה כתוצאה לו שיגרמו הפסד

  כללי

 ואות כי ,ויימצא במידה הפרס את או ההטבה את ףממשתת לשלול הזכות את לעצמה שומרת סבון .14

  .זה בתקנון שנקבעה בדרך לא או/ו במרמה נהג ףמשתת

 וכשלים תקלות, רק לא אך לרבות, שהוא סוג מכל, התקל לכל אחראים אינם מטעמה מי או/ו החברה .15

 ניתן באמצעותן המערכות של התקינה לאיכות נוגעת אשר המחשבים ברשת או/ו התקשורת ברשת

 יכולת חוסר, עקיפים או ישירים כלשהם לנזקים או/ו כלשהן הפרעות או/ו הפסקות, במבצע להשתתף

  .נתונים של קליטה אי או



- 3 - 
 

 ההשתתפות תמנע בגינה תקלה או/ו טעות לכל כלשהו באופן אחראית תהיה אל מטעמה מי או/ו החברה .16

 הינה במבצע ההשתתפות. זכייתו למימוש האפשרות שנמנעה ממי או/ו במבצע להשתתף שזכאי ממי

 אבדן, הפסד, עקיף או/ו ישיר, נזק לכל באחריות תישא לא והחברה, המשתתף של הבלעדית באחריותו

 .המבצע עם בקשר משתתפיםמה למי שיגרמו הוצאה או

 או ההטבות בדבר אחרים פרסומים לבין זה תקנון הוראות בין התאמה אי או סתירה של מקרה בכל .17

  .ועניין דבר לכל, זה תקנון הוראות תגברנה, המבצע

 נהג משתתף אותו כי ויימצא במידה ההטבה את ממשתתף לשלול הזכות את לעצמה שומרת החברה .18

  .זה בתקנון בעהשנק בדרך לא או/ו במרמה

 .זה תקנון של לפרשנותו ישמשו ולא, בלבד נוחיות לצרכי הינן הסעיפים כותרות .19

 את לבטל, להוסיף, לשנות או/ו וחלק או כולו, המבצע את ולאלתר עת בכל להפסיק רשאית החברה .20

 .מראש התראה וללא הבלעדי דעתה שיקול פי על, זה תקנון תנאי או/ו המבצע תנאי

, המידע מאגרי, המסחר סימני, היוצרים זכויות, לגרוע מבלי אך לרבות, המבצע אתרב המופיע התוכן .21

 זכויות וחוקי בינלאומיות אמנות, ישראל מדינת חוקי ידי על ןמוגו סבון של קניינה הוא ,הידע, פטנטים

 .אחרות מדינות של יוצרים

  .החברה ובמשרדי המבצע באתר יפורסם המבצע תקנון .22

 .בלבד נוחות מטעמי הוא זכר בלשון והשימוש, המינים שני לבני שווה באופן יחסמתי זה בתקנון האמור .23

  .אביב בתל המשפט בבית יהיה זה ולתקנון למבצע בקשר והבלעדי הייחודי השיפוט מקום .24


