תקנון  -פעילות מבצע פאה
.1

כללי
במהלך תקופת הפעילות ,כהגדרתה להלן ,תיערך על ידי יוניליוור ישראל טיפוח אישי וביתי
בע"מ או מי מטעמה (להלן" :עורכת הפעילות") ,פעילות בה יוזמנו לקוחות המותג ים :פינוק,
דאב ,טרזמה או קליר לרכוש בין התאריכים ( 10.03.19-21.03.19להלן " :תקופת הפעילות ")
ש לושה מוצרים או יותר ממוצרי טיפוח השיער של ה מותגי ם דאב ,פינוק ,קליר או טרזמה
(להלן" :המוצרים המשתתפים במבצע ") באחת מנקודות המכירה ברחבי הארץ ,להיכנס
למיניסייט  ,כהגדרתו להלן ,ולנסות לזכות בפרס והכל כמפורט בתקנון זה (להלן:
" הפעילות ") .

.2

תקופת ההשתתפות ב פעילות
תקופת ההשתתפות ב פעילות הינה החל מ יום ראשון ג' ב אדר ב ' תשע"ט  10.03.19ועד ליום
חמישי י "ד באדר ב ' תשע " ט ( 21.03.2019להלן " :תקופת ההשתתפות בפעילות ") עורכת
הפעילות תהא רשאית להאריך או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה ומכל סיבה
שהיא ובלבד שתודיע על סיומה המוקדם בכל דרך סבירה .ההשתתפות בפעילות פתוחה
למשתתפים אשר ירכשו בקנייה אחת ,שלושה מה מוצרים המשתתפים במבצע בתקופת
הפעילות (כולל ב ימי שישי או במוצ"ש).

.3

פרסום הפעילות
פרטי הפעילות יפורסמו לציבור במהלך תקופת הפעילות או בחלקה בכל דרך אשר בה תבחר
עורכת הפעילות.

.4

זכאות להשתתף בפעילות ואופן ההשתתפות
א.

כל משתתף אשר ירכוש בקנייה אחת ,שלושה מה מוצרים המשתתפים במבצע בתקופת
הפעילות  ,יוזמן ל היכנס בתקופת ההשתתפות בפעילות ל אתר המיניסייט
( https://mivtza-pea.co.ilלהלן " :מיניסייט ") כדי להשתתף בפעילות .כתנאי
להשתתפות ולפני תחילת הפעילות ,יתבקש המשתתף להזין את הפרטים הבאים :שם
מלא (פרטי ומשפחה) ,מספר טלפון וכתובת מייל ליצירת קשר ,תאריך רכישה המופיעים
בחשבונית הקנייה בה מופיעה רכישת שלושה מוצרים או יותר ממגוון המוצרים
המשתתפים במבצע  ,אשר נרכשו ו מקנים לו את הזכות להשתתף בפעילות (להלן:
" משתתף " ו  " -הפרטים " ,בהתאמה)

ב.

לא יהיה ניתן לשחק יותר מפעם אחת בהזנת אותה חשבונית.

ג.

בעצם השתתפותו מצהיר המשתתף כי הינו מעל גיל . 18
"נציג" לצורך תקנון זה הינו נציג של אותו משתתף קטין כהגדרתו בחוק הכשרות
המשפטית והאפוטרופסות ,התשכ"ב . 1962 -

ד.

המשתתף מצהיר ,כי מסירת הפרטים נעשית על דעתו המלאה וכי לא תהא לו כל טענה
ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות בקשר לכך.
הפרטים יישמרו אצל עורכת הפעילות לצורך יצירת קשר עם הזוכים (כהגדרתם להלן).
אין כל חובה לפי חוק למסור את הפרטים ומסירתם תלויה ברצונו ובהסכמתו של כל
משתתף ,אולם בלי למסרם באופן מלא לא ניתן יהיה להשתתף בפעילות .מובהר בזאת,
כי משתתף שלא ימלא את פרטיו האישיים באופן מלא ונכון כנדרש לא ייחשב כמי
שהשתתף בפעילות ולא יהיה זכאי לפרסים נשואי הפעילות.
במידה ומשתתף מחזיק ברשותו  2חשבוניות שונות המהוות הוכחת קנייה של שלושה
מוצרים או יותר ממגוון המוצרים המשתתפים במבצע בכל חשבונית ,עם תאריך רכישה
זה ה יוכל להשתתף בגין החשבוניות הנ"ל ב משחק נוסף ולהזין טלפון /מייל שונים .

-2עם מסירת פרטיו לצורך השתתפות בפעילות ,ה משתתף מצהיר ,מאשר ומתחייב כי:

ט.

.5

ה.

עצם מסירת פרטי המשתתף לצורך השתתפותו בפעילות ,מהווה הסכמה מלאה,
אקטיבית וללא סייג לתקנון זה.

ו.

ידוע למשתתף כי כל החלטה הנוגעת לקיומה של הפעילות ,לרבות בחירת זוכים
בפעילות והחלטות אחרות תעשנה על ידי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בלבד ועל
פי שיקול דעתה הבלע די .בעצם השתתפותו בפעילות ,מצהיר המשתתף כי הוא
מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה
בקשר עם האמור בסעיף זה ושיקול הדעת הבלעדי בעניין זה מוקנה לעורכת
הפעילות ו/או למי מטעמה בלבד.

ז.

ידוע למשתתף כי עורכת הפעילות תהא רשא ית לשנות את כללי הפעילות ,כפי
שנקבעו בתקנון זה על פי שיקול דעתה הבלעדי ועורכת הפעילות תפרסם הודעה על
כך למשתתפים בפעילות כאמור בסעיף  3לעיל .כמו כן ,עורכת הפעילות רשאית
לבצע ,לפי שיקול דעתה ,בין מיוזמתה ובין אם לבקשת אדם עם מוגבלות ,התאמות
להנגשת הפעילות ל בעלי מוגבלויות.

ח.

ידוע למשתתף כי השתתפותו ו/או אי השתתפותו בפעילות כפופה לזמינות ותקינות
מערכת האינטרנט והמערכות אשר באמצעותן מתנהלת הפעילות ,הן אלה שברשותו
והן אלה שברשות עורכת הפעילות .המשתתף לא יהיה רשאי להעלות כלפי עורכת
הפעילות ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או דרישה בגין נזק שנגרם לו עקב טעות,
תקלה ,איחור או כשל בהשתתפותו בפעילות וכיו"ב ,לרבות אי קליטת הרשמתו
ו/או אי השתתפותו בשל אילוצים טכניים אשר אינם בשליטתה של עורכת הפעילות
ו/או מי מטעמה.
ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי עורכת הפעילות ו/או עו בדי קבוצת יוניליוור
ישראל ו/או עובדי פרסום מימד ו/או מנהליהם ,שותפיהם ,עובדיהם ובני
משפחותיהם .

מהלך הפעילות
א.

אופן הפעילות  -נכנסים למיניסייט הפעילות ,מוסרים פרטים אישיים ו עונים על  4שאלות
טריוויה ע"פ ההוראות.

ב.

כל לקוח אשר ירכוש בקנייה אחת ,שלושה מוצרים או יותר ממגוון המוצרים
המשתתפים  ,יוזמן להיכנס למיניסיטיט ולהש ת תף בפעילות  .על מנת להשתתף בפעילות
יהא על המשתתף להזין את פרטיו המלאים לצורך השתתפותו ,כאמור בסעיף . 4ב לעיל.
לאחר הזנת פרטיו ,יתבקש המשתתף לענות נכונה על  4שאלות טריוויה  ,במהירות
המקסימלית.

ג.

עם ה צגת ה שאלה הראשונה יחל שעון העצר לפעו ל וימדוד את זמנו ש ל המשתתף (להלן:
" זמן עצר ") .לא תינתן ל משתתף האפשרות לשפר את זמן העצר שלו במהלך אות ו סבב
שאלות .

ד.

בסוף תקופת הפעילות ( כולל שישי ומוצ"ש ) ,ייבחר אחד מבין כל המשתתפים  ,שענה
נכונה על שלושת השאלות ,במהירות המקסימלית בזמן העצר הקצר ביותר שנמדד
בשעון העצר של עורכת הפעילות ,יהי ה זכאי לקבל את הפרס כהגדרתו להלן (להלן:
" הזוכ ה ").

ה.

במצב שבו מחזיקים שניים או יותר מהמשתתפים ,בתוצאות זהות ,יזכה המשתתף אשר
תוצאתו נקלטה מוקדם יותר במערכות עורכת הפעילות בגין אות ו שבוע  .סה"כ במהלך
תקופת הפעילות יזכו ארבעה משתת פים בפרס.

ו.

עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות שלא לחלק את הפרס .זכות זו שמורה לעורכת
הפעילות ככל שהיא תיגרם מסיבות טכניות ו/או סיבות אחרות שאינן בשליטתה של
עורכת הפעילו ת.
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הודעת זכייה
א.

בסמוך לאחר סיום תקופת הפעילות ,כהגדרתה בסעיף  2לעיל ,נציג עורכת הפעילות
ייצור קשר טלפוני עם הזוכ ה ויידע אות ה בדבר זכאות ה לפרס בהתאם לפרטים שהשאיר
בעת רישומו לפעילות (להלן " :הודעת הזכייה ").

ב.

כדי לממש את הפרס ,יתבקש הזוכה לשלוח את חשבונית הקנייה המקורית המהווה
הוכחת קנייה של שלושה מוצרים או יותר ממגוון המוצרים המשתתפים במבצע ,
שבגינה הוקלד מספר החשבונית הזוכה במיניסייט למייל או לפקס שיימסר לו בשיחה
הטלפונית עם נציג עורכת הפעילות ,תוך  3ימים לכל היותר מ מועד השיחה הטלפונית
עם נציג עורכת הפעילות .

ג.

זוכה שלא ישלח את החשבונית כאמור  -תישלל זכאותו לפרס והזכאות תעבור למשתתף
בעל התוצאה הטובה ביותר שאחריו ,אשר אליו תשלח הודעת הזכייה וחוזר חלילה ,וכל
זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות.

ד.

לאחר שתקבל ע ורכת הפעילות את החשבונית ולאחר שתבצע בדיקת התאמה ומהימנות,
יגיע הזוכה למשרדי פרסום מימד לקבל את הפרס או תשלח עורכת הפעילות או מי
מטעמה לזוכה את הפרס.

ה.

זוכה שלא סיפק פרטים מלאים ומדויקים כנדרש או לא שלח את החשבונית שהוקלדה
ושבגינה זכה בפרס ,לא יהיה זכאי לקבל את הפרס והפרס יוכל להיות מועבר למשתתף
המדורג הבא אחריו ,וכל זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות ו/או מי
מטעמה .

ו.

במידה שנציג עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה אינו מצליח ליצור קשר עם הזוכה במשך
 48שעות ולאחר  3ניסיונות ,שמורה לעורכת הפעילות הזכות להעביר את הזכאות
למשתתף בעל זמן העצר הקצר ביותר שאחריו במקומו.

ז.

למען הסר ספק ,יובהר כי החלטות עורכת הפעילות בכל שלבי הפעילות ,הינן סופיות
ולא ניתן יהא לערער על יהן ,לרבות זמני העצר ,כל זאת בכפוף לזכאותה של עורכת
הפעילות לבטל זכיית משתתף אשר לא עמד בתנאי תקנון זה.

ח.

בעצם השתתפותו בפעילות מצהיר המשתתף כי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או
דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בקשר עם הזוכים ובחירת השאלות,
ושיקול ה דעת ה בלעדי בעניין זה מוקנה לעורכת הפעילות ו  /או למי מטע מה בלבד.

ט.

זכאות הזוכה לפרס הינה בכפוף ל הוראות תקנון זה ,ובכפוף לכך שעורכת הפעילות תהא
רשאית לוודא את זהותו של הזוכה בכל דרך חוקית שהיא ,על מנת לוודא כי הפרטים
שנמסרו על ידו ,לרבות חשבונית הקנייה הזוכה ,הינם נכונים ומדויקים.

י.

הזוכה יידרש לחתום על ההצהרה המצורפת לתקנון זה כנספח א' כתנאי לקבלת הפרס.

יא .

עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את זכייתו של משתתף בפעילות במידה
שיימצא כי אותו משתתף נהג במרמה ו/או בעבירה ו/או בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך
שנקבעה בתקנו ן זה ו/או שלא על פי דין .במקרה כאמור בסעיף זה תהא עורכת הפעילות
רשאית שלא למסור את הפרס ו/או לדרוש את הפרס חזרה  ,בעין או בשווי ,מידי מי
שזכ ה בו בנסיבות כאמור בסעיף זה והפרס יעבור למשתתף המדורג הבא אחריו לפי
בחירתה הבלעדית של עורכת הפעילות.

הפרס ים
א.

הזוכה  ,כהגדרת ה לעיל ,תזכה ב פאה יוקרתית מבית פאות יפי קמינר בע"מ ( להלן :
" הפרס ") .ה פרס יימסר ב משרדי נציגי מנהלת הפעילות לאחר שייווצ ר קשר עם הזוכה
או ישלח לזוכה עד לביתו ע ל פי שיקול הדעת של עורכת הפעילות.

ב.

הפרס הינו פאה באורך של עד  25ס"מ שאינה בצבע בלונ ד ,הפרס אינו כולל רכיבים
נוספים/אחרים לרבות תוספת אורך ,צבע ,לייס פתוח ,הזמנה מהירה .

ג.

הפרס אינו ניתן לשינוי ,להחלפה או להמרה ,למעט אם עורכת הפעילות תחליט אחרת,
ובשיקול דעתה הבלעדי.

-4ד.

הזוכ ה תקבל את הפרס לאחר שתתקבל הוכחת הקנייה כאמור ,ולאחר יתר בדיקות
האימות שיתבצעו על ידי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.

ה.

יובהר כי כל הוצאה אחרת אשר תתחייב למימוש הזכייה ואינה מפורטת במפורש בסעיף
 7תיעשה על חשבון הזוכ ה .

ו.

עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לספק לזוכ ה מוצ ר או שירות שווה ערך או
דומה לפרס על פי שיקול דעתה ומכל סיבה שהיא.

ז.

האחריות לאיכות הפרס הנה של הספק בלבד  ,במסגרת האחריות המוענקת על ידי אותו
ספק למוצריו ואין ולא יהיו לי כל טענות כלפי החברה יוניליוור או מי מטעמה בגין טיב
ו  /או איכות הפרס .

.8

פרסום הפעילות ותוצאותיה
עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לפרסם בכל שלב שהוא (בין במהלך הפעילות ובין
לאחריה) ,לפי שיקול דעתה ,בכל אמצעי תקשורת שהוא ובכל דרך שתמצא לנכון את פרטי
הזוכה ,לרבות שמו והפרס בו זכה ,וזאת ללא מתן תמורה נוספת לזוכה מעבר לפרס בו זכה.
לשם שימוש בת מונתו של הזוכה ,יתבקש אישורו מראש.

.9

שונות
א.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים
אחרים בדבר הפעילות ,לרבות באתר ו/או בעיתונים ו/או במודעות ,תגברנה הוראות
תקנון זה לכל דבר ועניין.

ב.

מובהר כי ההשתתפות בפעילות ,לרבות מימוש הזכייה בפרס ,הינה על אחריותם
הבלעדית של המשתתפים בפעילות .עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים
ולא יהיו חייבים בשיפוי בגין כל אבדן ,נזק ישיר ו/או עקיף ,הפסד ,לרבות הוצאות
ישירות ו/או עקיפות ,שיגרמו למי מהמשתתפים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה
מהשתתפות בפעילות ו/או בקשר עם הפעילות או כתוצאה ממימוש ו/או אי  -מימוש
הפרס וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותם ו/או אי השתתפותם בפעילות עילה לכל
תביעה ו/או טענה ו/או דרישה .

ג.

המשתתפים ב פעילות ,בעצם השתתפותם ,ייחשבו כ מסכימים לכל ה וראות תקנון זה .
בהשתתפותם בפעילות פוטרים משתתפי הפעילות את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה
מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר ל פעילות ו/או לכל שלב משלבי ה פעילות ו/או
לתקנון ו/או לתקלות כלשהן בקשר ל פעילות ומוותרים על כל טענה הקשורה באלה.

ד.

למען הסר ספק ,יובהר כי רק זמן העצר שיימד ד על  -ידי עורכת הפעילות ומספר
התשובות הנכונות הוא שיקבע לצורך דירוג המשתתפים ,ומוסכם על המשתתפים כי לא
יעלו כל טענה בהקשר זה.

ה.

תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והינו חוזה לכל דב ר ועניין ועצם
ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.

ו.

ת קנון זה יעמוד לעיון כל דורש ,ללא תשלום ,במשרדי עורכת הפעילות בקריית שדה
התעופה בכתובת :רחוב גלבוע  , 3נתב"ג ,לוד.

ז.

בכל מקום בתקנון זה שבו האמור נכתב בלשון זכר ,נעשה הדבר מטעמי נוחות בלבד
ומתייחס לזכר ונקבה במידה שווה.
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נספח א '  -הצהרת זוכה
 .1אני הח"מ ___________ ת.ז ______________ מאשר ומצהיר בזאת כי קיבלתי את הפרס בו
זכיתי ,פאה יוקרתית מבית פאות יפי קמינר בע"מ שערכה חברת יוניליוור ישראל טיפוח אישי וביתי
בע"מ ,למותגים :פינוק ,דאב ,טרזמה וקליר ,באמצעות פרסום מימד י .בע"מ.
להלן" :הפרס"" ,המבצע" ו" -החברה" ,בהתאמה.
 .2הנני מצהיר/ה כי אין לי ולא יהיו לי כל טענה ו/או דרישות ו/או השגות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או
המפקח על המבצע ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם ו/או מעבידיהם ו/או שולחיהם ו/או מי מטעמם
בקשר עם עריכת המבצע ו/או זכייתי בפרס.
 .3הנני מודע כי האחריות לאיכות הפרס הנה של הספק בלבד ,במסגרת האחריות המוענקת על ידי אותו
ספק למוצריו ו/או שירותיו וכי אין ולא יהיו לי כל טענות כלפי החברה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם
בגין טיב ו/או איכות הפרס.
 .4הנני מאשר את פרסום הזכייה תחת שמי המלא בכל אמצעי מדיה שתבחר החברה  /אי מי מטעמה
וכמו כן לא אהיה זכאי/ת לתשלום או תמורה כלשהם בעבור הפרסום.
 .5הנני מצהיר/ה כדלקמן:
א .אינני עובד או מנהל או שותף בחברה ואינני בן משפחה של אחד או יותר מאלה.
ב .אינני עובד או מנהל או שותף של המפקח על המבצע ואינני בן משפחה של אחד או יותר מאלה.
ג .אינני עובד או מנהל או שותף של כל גורם שעזר לחברה בעריכת המבצע לרבות יועצים ,פרסומאים
ובתי דפוס ואינני בן משפחה של אחד מאלה.
ד .אינני עובד משרד פרסום מימד י .בע"מ ,ויוניליוור ישראל
 .6הנני מצהיר כי הצהרתי זו ניתנה מרצוני החופשי ,לאחר שניתנה לי הזדמנות לעיין בתקנון המבצע.

ולראייה באתי על החתום :
______________ ______________ ______________ ______________
תאריך
חתימה
ת.ז.
שם פרטי  +משפחה

