
  SABON- שה ל 20חגיגות  מבצעתקון 

 ) בע"מ2000סבון של פעם (") ערך על ידי חברת המבצע(להלן: " SABON-שה ל 20חגיגות מבצע  . 1

 שה להקמת החברה. 20חגיגות לכבוד  ,")סבון(להלן: "
ומיועד  ,")תקופת המבצע" (להלן: ועד לגמר המלאי 25.7.2017-12 בין התאריכיםהמבצע יערך  . 2

ולחצו על קישור לעמוד המבצע  בטלוויזיה ו/או באיטרט פו לקמפיין פרסום המבצעלמי שחש

 .")המבצע עמוד(להלן: " חיפשו במוע החיפוש גוגל את עמוד המבצע ו/או 
ו תושב או אזרח ישראל, או בעל היתר י, שה18אדם פרטי מעל גיל ההשתתפות במבצע מותרת ל . 3

ון זהשהייה חוקית בישראל, והעומד במלוא תהמשתתף במבצע" (להלן: אי תק(".  

בטופס  כל גולש שיבקש להשתתף במבצע ויימלא את פרטיו האישיים ,המבצע במסגרת . 4

שובר יהיה זכאי לקבל , כולל שם מלא וטלפון, ")טופס ההשתתפותההשתתפות במבצע (להלן: "

, ")ההמתסבון (להלן: " בהתאם לבחירתה ולשיקול דעתה של ,מוצר אחד במתהלקבלת 

  .")השובר" (להלן: באחת מחויות סבון בישראל למימוש
 .30,000. מספר מזערי של מתות לחלוקה היו: מלאי המתותמימוש השובר היו עד לגמר  . 5
במילוי הפרטים  השובר יישלח למשתתף במבצע באמצעות מסרון למספר הטלפון הייד שהזין. . 6

מסבון לצורך  שלוהייד לטלפון  מסרוןמסכים המשתתף למשלוח חד פעמי של  עמוד המבצעב

 .קבלת שובר המבצע

בטלפון הייד באחת מחויות  השוברבכפוף להצגת  מימוש השובר יעשה בתקופת המבצע בלבד, . 7

 בישראל בלבד. סבון
פעם אחת במבצע כל משתתף במבצע זכאי להשתתף  השובר היו אישי ואיו יתת להעברה. . 8

יתן להירשם לקבלת ההטבה בשם אדם אחר ולא יתן לקבל לא  בלבד ולממש הטבה אחת בלבד.

או לממש יותר מהטבה אחת לאדם. המפר הוראה זו ו/או הרשם בשם אדם אחר ו/או ממלא 

 פרטי אדם אחר בטופס ההרשמה יישא באחריות מלאה לכל זק שייגרם לסבון בגין מעשה זה.
מקבל עליו את  כי הואהתקון, מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את  במבצעבהשתתפות  . 9

   הוראותיו, וכי תקון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועיין.

 המבצעו/או לשות, להוסיף, לבטל את תאי  המבצערשאית להפסיק בכל עת ולאלתר את  סבון .10

 ו/או תאי תקון זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מראש.
במידה ויימצא כי אותו משתתף הג  השוברשומרת לעצמה את הזכות לשלול ממשתתף את  סבון .11

  במרמה ו/או לא בדרך שקבעה בתקון זה.

מע יבאופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה בגיה ת םאחראי יהיוו/או מי מטעמה לא  סבון .12

 זכייתו.  האפשרות למימושממו ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף במבצע ו/או ממי שמעה 
לא תישא באחריות לכל זק,  וסבוןההשתתפות במבצע היה באחריותו הבלעדית של המשתתף,  .13

 .בקשר עם המבצע ישיר ו/או עקיף, הפסד, אבדן או הוצאה שיגרמו למי מהמשתתפים
 בדבר כלשהם אחרים פרסומים לבין זה תקון הוראות בין התאמה אי או/ו סתירה של מקרה בכל .14

 .ועיין דבר לכל זה תקון הוראות תגברה, המבצע
יימצא כי הג במרמה ו/או ממי שבמבצע ההשתתפות שומרת לעצמה את הזכות לשלול את  סבון .15

בלא שתוטל עליה כל חובה למק ו ,, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדילא בדרך שקבעה בתקון זה

  .החלטתה
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ע, וכל הבטחות, ערובות, תקון זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התאים בוגע למבצ .16

הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בקשר עם המבצע שיתו או עשו ואשר לא 

אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בתקון זה או  ,באו לידי ביטוי מפורש בו

 .הובעים הימו, לגרוע מהם או לשותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם
ויתור על איזו מזכויותיה על פי תקון זה או על פי הוראות ולא תחשב כ סבוןהתהגות מצד שום  .17

ויתור, ואלא אם ה ,יתור או הסכמה מצידה לאיזו הפרה או קיום תאי שהואוכל דין או כו

  .וי, הביטול או התוספת עשו מפורשות ובכתביההסכמה, הדחייה, הש
, זכויות היוצרים, סימי המסחר, מאגרי ך מבלי לגרוע, לרבות אעמוד המבצעהתוכן המופיע ב .18

על ידי חוקי מדית ישראל, אמות בילאומיות  ןמוגו סבוןהוא קייה של  המידע, פטטים, הידע,

 .וחוקי זכויות יוצרים של מדיות אחרות
  .בלבד תועבר לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביבמבצע זה בקשר לכל מחלוקת  .19

ייחס באופן שווה לבי שי מתוסח בלשון זכר מטעמי וחות בלבד, אולם הוא  ההאמור בתקון ז .20

 .המיים
  

  


