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 "(תקנון)"ה פסח באילת POP UPתקנון 

 

 סמסונג, אשר מקיימת "(מבצעה"להלן: )פסח באילת  POP UPפעילות יחולו על  הז תקנוןהתנאים המפורטים ב

 . "(החברה)" בעצמה ו/או מי מטעמה 60972 ,יקום, הולנד בית, יורופארק מתחם, 514797851. פ.ח, מ"בע ישראל אלקטרוניקס

 

 מבצעהשתתפות בלזכאות אופן ותנאי ה .1

 מבצע, יהא זכאי להשתתף ב2בסעיף כהגדרתה  מבצעתקופת ה , במהלךרק אדם אשר מילא אחר כל התנאים הבאים

 (:בהתאמה", משתתף"ו "ההשתתפות תנאי)"

 אדם פרטי, תושב ו/או אזרח ישראל ו/או אדם שהינו בעל היתר שהייה חוקית בישראל, אשר גילו עולה על .1.1

  ;נפוצה חברתית במדיה לפחות אחד חשבון בעל ושהנו מבצעשנים במועד השתתפותו ב (18שמונה עשרה )

 מבצעב ובמועד השתתפות שנים( 18) עשרה שמונה לו מלאו שטרם אדם כי מובהר, לעיל האמור אף על .1.1.1

כשהוא  מבצעבתנאי שניתן אישור בכתב להשתתפות הקטין ב מבצעיהא זכאי להשתתף ב"(, קטין)"

 "(. אישור אפוטרופוסידי אפוטרופוס אחר( )"-ידי אחד מהוריו )או על-חתום על

 תהיה רשאית לדרוש את אישור האפוטרופס לפי שיקול דעתה.  החברה .1.1.2

 

 מבצעתקופת ה .2

 , או עד גמר מלאי ההטבה, המוקדם מביניהםועד בכלל  5.4.2018 יוםב יםיסתתו 1.4.2018 חל ביום ת מבצעתקופת ה

 מבצעהחברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להפסיק או להאריך את תקופת הלמען הסר ספק,  ."(מבצעתקופת ה)"

 בכל עת על פי שיקול דעתה.

 

  מבצעה .3

 בכל שעמדו בפעילות משתתפים. אילת בעיר התנסות מתחם תפעיל סמסונג, המבצע תקופת במהלך יום כלב .3.1
 .להלן 4 בסעיף כאמור שביצעו הפעילות לסוג בהתאם ששוויה להטבה זכאים היוי המבצע תנאי

 שלו הפרטית החברתית המדיה בערוצי אותה לשתף, הפעילות את לבצע המשתתף על בהטבה זכייה לצורך .3.2
  .רצונם לשביעות הפעילות במקום סמסונג מטעם נציג או/ו ת/לדייל השיתוף את ולהציג

 .טבההה למימוש שובר לקבל המשתתף זכאי היהיי נדרשכ השיתוףו הפעילות ביצוע לאחר .3.3

 רכישת לאחר samsungalaxyS9.co.il ף להיכנס לממשק אינטרנטי שכתובתועל המשתת ההטבה תלקבל  .3.4
  -  להזיןיידרש  המשתתףבכל אחד מערוצי המכירה בארץ.  שמיר מיבואן מכשיר

 (  +galaxy S9 או  galaxy s9) שרכש המכשיר של( IMEI) הסידורי המספר .3.4.1

  הפעילות במסגרת קיבל אותו השובר על הרשום ההטבה קוד מס .3.4.2

 סרוקה מכשיר רכישת חשבונית .3.4.3

  וכתובתו המשתמש פרטי .3.4.4

. החברה אינה אחראית ולא שתתףהמפורטות בסעיף זה, חלה על המ הפעולותהאחריות הבלעדית על ביצוע  .3.5
ת ובפרטים שנקלטו במערכתהיה אחראית לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש 

החברה ו/או לכל נזק, הטעייה, מרמה, חסרון כיס ו/או כל טענה אחרת בקשר עם הפרטים ו/או בנוגע 
פרטיו נקלטו בפועל אצל החברה באופן נכון ומדויק יהא זכאי להשתתף י שרק מעוד יובהר, כי למהימנותם. 

 .מבצעב

 ההטבה .4

במועד הפעילות . גובה ההטבה יקבע +Samsung galaxy S9|S9הנחה עבור רכישת מכשיר ההטבה הינה  .4.1

 .בהתאם לפעילות אותה ביצע המשתתף
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 ההנחה תמומש  במתכונת של החזר כספי אותו יקבל הלקוח בצ'ק בדיעבד לאחר רכישת המכשיר. .4.2

 עד" ו/או זוכה הקודם כל" בסיס על, ( להטבה הזכאי משתתף לכל אחת)הטבה  1250 -ל מוגבל ההטבות מלאי .4.3
   .המלאי גמר

 Samsung של מכשיר IMEIכל מספר בגין יובהר למען הסר ספק כי כל משתתף יהיה זכאי להטבה אחת בלבד  .4.4

galaxy S9|S9+   במידה שעמד בתנאי המבצע ובכפוף להםע"פ רישומי סמסונג וזאת.  

שנקנו מיבואן מורשה ע"פ רישומי סמסונג זכאים להשתתף  +Samsung Galaxy S9/S9רק מכשירי כן יובהר כי  .4.5
 במבצע.

 כל ללא או את כמות ההטבות ההטבה את להחליף או/ו לשנות או/ו לגרוע הזכות את לעצמה שומרת החברה .4.6
 .לכך בקשר דרישה או/ו תביעה או/ו טענה כל תהא לא מבצעב למשתתפיםו, מגבלה

 עם בקשר נוספת הוצאה כל. זה מבצעב הקבוע את ורק אך כוללת הטבהב הזכייה כי מובהר ספק הסר למען .4.7
 מגבלות בגין מיוחדות הוצאות, נסיעות, כלכלה לרבות, הטבהה למימוש בקשר או/ו משתתף של השתתפותו

 הסידורים כל את לעשות לבדו אחראייהא  המשתתף ,כן כמו. בלבד המשתתף על יחולו, ב"וכיו משתתףה של
 או/ו טענה כל על מוותר והוא( בכך צורך יש אם) הטבהה מימוש לצורך הנדרשים האישורים כל את ולקבל
 .לכך בקשר החברה כלפי דרישה

 בין) להמרה או להחלפה, לשינוי, לשעבוד, להסבה, להעברה נתנית הואינ, בלבד משתתףל תאישי ההינ הטבהה .4.8
 החברה, האמור אף על. אחר מוצר או פרס בכל ולא כסף בשווה ולא בכסף לא(, חלקית המרה ובין מלאה המרה
 של בכתב בקשתו לפי, הטבהה מממש בזהות לשינוי להסכים, הבלעדי דעתה שיקול לפי, רשאית תהיה

 .המשתתף

 אם בין) משתתףל שיגרמו נזקים או/ו הטבהב שינוי או/ו דחייה או/ו ביטול לכל באחריות תישא לא החברה .4.9
 בקשר דרישה או/ו טענה כל מטעמה מי או/ו החברה כנגד תישמע ולא הטבהל בקשר( עקיפים אם ובין ישירים

 .לכך

 מי של הזכייה את לבטל או/ו לעכב הזכות את לעצמה שומרת החברה, זה בתקנון מהאמור לגרוע מבלי .4.10
או מקבל  משתתף אותו בהתנהלות יש, דעתה שיקול פי על, אם, הטבהה השבת את לדרוש או/ו המשתתפיםמ

 .דין כל הוראות או/ו זה תקנון הוראות של הפרה משום ההטבה

 אחריות .5

 לרבות, הטבהקבלה ו/או למימוש הל באחריות יישאו ולא נושאת אינן מטעמה מי או/ו החברה, ספק הסר למען .5.1
ו/או בגין מעשה ו/או מעבר לשליטתה הנם שו/או בתנאי מימושה הטבה ב שינוי או/ו דחייה או/ו ביטול לכל

 בין) שלישי צד לכל או/ו מטעמו למי או/ו בהטבה לזוכה להיגרם העלול נזק לכל או/ו מחדל של צד ג' כלשהו,
 כנגד תתקבל או/ו תישמע ולא, בה הכלול אחר מרכיב לכל אוו/ הלהטב בקשר( עקיפים אם ובין ישירים אם

 . לכך בקשר תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל החברה

מניעה ו/או אילוץ , צפוי בלתי אירוע ,טכנית תקלהטעות כגון ולא רק כפל רישום,  עקב, עת בכל רשאית החברה .5.2
 הזוכים כמות, מבצעה תקופת לרבות, זה בתקנון המפורטים מבצעה מתנאי תנאי כל לשנות ם כלשהסבירים 
 כתוספת תיחשב כאמור פעולה כל. לנכון שתמצא כפי הכול, אחרת פעולה בכל לנקוט או/ו, הטבהה או/ו בהטבה

 .  משתתף כל ותחייב מבצעל

 כללי .6

, לרבות מבצעב םחברה המופיעיו/או לתכני ה מבצעכל הזכויות מכל סוג, לרבות זכויות קניין רוחני, בקשר ל .6.1

הזכויות במוניטין, בסמליל, בכל סימן מסחרי ושם מסחרי, בין אם רשומים ובין אם לאו, ובכל זכות דומה 

החברה ו/או )לפי העניין( של צדדים שלישיים ויישארו רכוש בלעדי של החברה אחרת הינם רכושה הבלעדי של 

 .ו/או של צדדים שלישיים כאמור

זה ובכפוף להוראות כל דין חל, אין להשתמש, להעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ,  תקנוןאם קבוע אחרת ב למעט .6.2

ת ומבלי לגרוע: תמונה, סרטון, לפרסם איזה חלק מהזכויות של החברה או של צדדים שלישיים כאמור )לרבו
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עיצוב, טקסט, מידע, קובץ, תוכן, שם מסחרי, סימן מסחר, לוגו, צליל, קוד מקור, קוד יעד, תוכנה( ללא הסכמת 

 או אותם צדדים שלישיים בכתב ומראשו/החברה 

משתתף למסור מידע לגבי הו/או  לאסוף, לשמור, להשתמש רשאים ו/או ברשותה יהיוהחברה ו/או מי מטעמה  .6.3

ככל אחר צד ג' כל ו/או  (SUPER PUSH)  "סופר פוש"חברת ללהעבירם בכלל זה שימוש במידע"(  ")להלן: 

 מאלה מי ידי על במידע שימוש כלמתן ו/או מימוש ההטבה. /או ו במבצע השתתפות/או ו שוםשנדרש לצורך רי

לרבות ולא ולכללים שייקבעו על ידם מעת לעת, אשר יחולו לגבי כל עניין  תקנונם להוראות כפופה ותהיה הנה

 ההטבה. מימוש המבצע ו/או בקשר עם רק שימוש במידע לצורך ו/או 

הינה בכפוף לכל תנאי  מבצעמהווה אישור מצידו, כי ידוע לו שהשתתפותו ב מבצעעצם השתתפות המשתתף ב .6.4

 המלאה. וכי נעשתה בהסכמתו מבצעו/או סייג המצוי ב

 .והוראותיהוא מקבל עליו את כי ו תקנוןקרא את ה מסכים כי מבצעב המששתף  .6.5

לבין הנאמר במודעת פרסום ו/או בכל פרסום או  תקנוןהתאמה ו/או סתירה בין הקבוע ב-בכל מקרה של אי .6.6

ידי גורם מוסמך מטעמו, יגבר הקבוע -ידי החברה ובין אם על-מתן מידע אחר לציבור המשתתפים, בין אם על

 .הז תקנוןב

 . רבים או/ו נקבה בלשון פניה גם וכולל בלבד נוחות לצורכי זכר בלשון הינו השימוש הז מבצעב .6.7

וגורמים  האפליקצייהמכשירם הסלולרי, תלויה, בין היתר, בתקינות  מבצעעריכת ההמשתתפים ערים לכך, כי  .6.8

, תהא החברה רשאית, לפי שיקול ומבלי לגרוע מיתר תנאי התקנון אחרים שלחברה אין שליטה עליהם. לפיכך

, באופן מלא או חלקי ומעת לעת, אם יתקיימו גורמים שישבשו ו/או ימנעו את מבצעדעתה, להפסיק את ה

 .מבצעמהלך התקין של הה

ה התקינה של רשת הטלפונים הארצית ו/או מבצעהחברה אינה אחראית ולא תהא אחראית באופן כלשהו ל .6.9

התקשורת ו/או המחשבים, על כל מרכיביה, ולא תישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן איזה 

רבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר מהשירותים האמורים ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, ל

 בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. מבצעייגרמו למשתתף ב

לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה  מבצעלמען הסר ספק, לאף משתתף כלשהו ב .6.10

ישירות או עקיפות,  עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות

 שייגרמו עקב פעולות כאמור. 

בכל מקרה לא תהיה למבקש להשתתף ו/או למשתתף כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד החברה וכל גוף  .6.11

 . מבצעם, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין או בעקיפין במ, או מי מטעמבצעאחר הקשור ב

הינו בבתי המשפט  זה תקנוןו/או לפרוש הוראות  מבצעהנוגע לסמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין  .6.12

 אביב יפו.-המוסמכים במחוז תל

זוג, -אבא, אמא, אח, אחות, בן -. לעניין סעיף זה, "בני משפחה" מבצעבאינם רשאים להשתתף  החברהעובדי  .6.13

 בן, בת. 

  .[seil.db@samsung.com] בכתובת, החברה אל לפנות ניתן מבצעל בקשר ושאלותלבירורים  .6.14

 המפורסמים אחרים תקנונים או/ו שימוש תנאי פי על החברה של מזכויותיה מאילו לגרוע כדי זה בתקנון אין .6.15

 . ידה על

       


