תקנון פעילות תירוש לראש השנה
.1

הגדרות

בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהלן על-פי המשמעות שבצידם:
"החברה" או "יקבי כרמל" -

אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב
בע"מ.

"אתר הפעילות " -

אתר אינטרנט שכתובתו/ https://tirosh.aprint.co.il:

"הפעילות"

פעילות של החברה ,במסגרתה הצרכן ירכוש דרך אתר הפעילות של
החברה בקבוק תירוש (להלן" :המוצר/ים") תוך יצירת תווית
פרסונלית לבקבוק.
בקניית המוצר ,תנתן האופציה לרכישת הגדה אישית בעלות מבצע,
עליה תוצג התווית הפרסונלית כאמור.
המוצרים יופצו בסמיכות מרבית לתקופת הפעילות או בנקודת
האיסוף כפי שמוגדרת בתקנון זה ו/או באמצעות חברת שליחויות
"הוריקן" (בתוספת תשלום).
מובהר כי ,החברה רשאית לשנות את אופן ההפצה של המוצרים
המשתתפים בפעילות כאמור ,וכן לערוך כל שינוי באשר לתוויות
במהלך תקופת הפעילות ,והמשתתף מוותר על כל טענה ו/או דרישה
בקשר עם האמור ומתחייב לעקוב באופן מתמשך אחר הוראות
ופרסומי החברה בנושא ,לרבות בתקנון זה ,בקשר עם פעילות.

"משתתף" -

אדם ,אשר (א) הינו בגיר ,כמשמעו בחוק הכשרות המשפטית
והאפוטרופסות ,התשכ״ב ( 1962 -מעל גיל ( ;)18ב) הינו אזרח ישראל
ו/או בעל היתר כניסה ושהייה בישראל התקף עפ״י כל דין; (ג) נטל
חלק בפעילות בהתאם להוראות התקנון ועמד בכל התנאים
המפורטים בתקנון זה.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,אדם שאינו בגיר (מתחת לגיל  ,)18יוכל
להשתתף בפעילות רק אם קיבל את הסכמת אפוטרופוסיו לכך.

"תמונה" -

תמונה אשר הועלתה על ידי משתתף בתקופת הפעילות לאתר הפעילות
בהתאם להוראות הקבועות באתר הפעילות.

"התווית" -

תוויות מעוצבות אשר יודפסו על גבי המוצרים המשתתפים בפעילות.

"תקופת הפעילות"

מיום  28/3/2019בשעה  14:00ועד ליום  30/4/2019בשעה  ,23:59עם
אופציה להארכת התקופה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
הוראות תקנון זה כפי שמתפרסם באתר הפעילות של יקבי כרמל.

"תקנון הפעילות" או
"התקנון"-

.2

השתתפות בפעילות
 .2.1ההשתתפות בפעילות והאפשרות תתאפשר רק למשתתף אשר מילא אחר כל ההוראות באתר
הפעילות ,ובכפוף לתקנון זה.
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 .2.2המשתתף אינו חייב להסכים לאמור בתקנון ואולם אם אינו מסכים אינו רשאי להשתתף
בפעילות.
 .2.3ההשתתפות תיעשה באופן הבא:
.2.3.1

אדם המעוניין להשתתף בפעילות ,ייכנס לאתר הפעילות ויצור ויעצב תווית

פרסונלית למוצרים המשתתפים בפעילות .מובהר כי קבלת התווית מותנית ברכישת
המוצר המשתתף בפעילות.
אדם שרכש מוצר כאמור לעיל ,יהא רשאי לרכוש עד כ( 5-חמש) יחידות של הגדה
.2.3.2
אישית עליהן תוצג התווית הפרסונלית ,בתוספת עלות של כ ₪ 9.9 -להגדה אחת .למען
הסר ספק ,מובהר כי רכישת הגדה אישית במחיר כאמור ,מותנית ברכישת המוצר
המשתתף בפעילות.
.2.3.3

באפשרות המשתתף לבחור אם לאסוף את המוצר מנקודת האיסוף בכתובת

אפעל  18פתח תקווה (סטויו  ,)Tלבין אפשרות קבלת המוצר במשלוח באמצעות חברת
השליחויות "הוריקן" ,בתוספת תשלום.
מובהר כי האחריות על עיצוב התווית ,הזנת הפרטים האישיים ,באופן מדויק
.2.3.4
ומלא חלה אך ורק על המשתתף לא תהיה כל אחריות על התאמת הפרטים באתר
הפעילות ולרבות בגין אי קבלת הודעות מטעם החברה עקב כך.
 .3אספקת והובלת מוצרים
 .3.1ככל והמשתתף בוחר באפשרות של איסוף המוצרים מתחנת האיסוף כפי שמוגדרת בתקנון
זה וזאת ללא תוספת תשלום עבור אספקת המוצרים שאז המשתתף יקבל הודעת  SMSעל
מיקום ושעות פעילות תחנת האיסוף.
 .3.2המשתתף רשאי לבחור באפשרות של אספקה באמצעות שילוח המוצרים באמצעות חברת
השליחויות "הוריקן" ,לכתובת בישראל בהתאם לפריסת הישובים ומדיניות המשלוחים של
חברת השליחויות "הוריקן" .מובהר בזאת כי אספקה באמצעות שילוח באמצעות השירות
של חברת השליחויות "הוריקן" תהא כרוכה בתשלום דמי משלוח מינימליים ,עבור כל
הזמנה לכתובת אחת ,בסך  ,₪ 60שיתווסף לסכום ההזמנה.
 .3.3מובהר כי לא ניתן יהיה לשנות את אופן האספקה לאחר השלמת ההזמנה.
 .3.4זמן האספקה יהא בהתאם לזמני המשלוח הקבועים באתר חברת השליחויות "הוריקן"
http://www.h-t.co.il/
 .3.5החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם במשתתף ,לרבות
אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם המשתתף .עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת
התחייבות של החברה לאספקת המוצרים.
 .3.6אספקת מוצרים באמצעות משלוח שנרכשו באתר הפעילות תתאפשר באזורי משלוח
מסוימים בהתאם למדיניות משלוח של חברת השליחויות "הוריקן" .יובהר כי על אף האמור
החברה תהא רשאית לשנות מעת לעת את אזורי המשלוח על-פי שיקול דעתה וללא מתן
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הודעה מוקדמת מראש .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,החברה תהיה רשאית לסרב לספק
מוצרים באמצעות משלוח גם לכתובת שבתחום אזורי המשלוח כאשר האזור מוגבל גישה
מבחינה ביטחונית ו/או מבחינה טכנית ו/או נדרשות פעולות מיוחדות לצורך אספקת
המשלוח לאותו אזור ו/או נשקפת לשליח סכנה כלשהיא ו/או מכל סיבה אחרת ,והכל לפי
שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 .4מדיניות החזרת המוצרים
 .4.1יובהר כי מדובר במוצרים מיוחדים המיוצרים בהתאם להזמנת המשתתף ולכן ניתן לבטל
הזמנה רק לפני היצור וזאת ללא כל עלות .ביטול לאחר ייצור המוצרים יחויב במחיר מלא
עבור המוצרים.
 .5אחריות
 .5.1ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו המלאה והבלעדית של המשתתף .המשתתף מתחייב
לשפות את יקבי כרמל ו/או מי מטעמה ,תוך  14יום ממועד דרישתם הראשונה ,בגין כל
תביעה או דרישה של צד שלישי כלשהוא כנגד יקבי כרמל ו/או הבאים מטעמו ,בקשר לנזקים
ו/או הפסדים שנגרמו בקשר עם מעשה ו/או מחדל ו/או הפרת חובה ו/או התחייבות של
המשתתף על פי הוראות כל דין ותקנון זה ,לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ,ובגין כל
הוצאה ונזק אשר יגרמו להם כתוצאה מהנזקים דלעיל ,והוא פוטר את יקבי כרמל ו/או מי
מטעמה מאחריות בגין כל נזק ו/או הפסד כאמור.
 .5.2יקבי כרמל לא תישא באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף) ,הפסד ,אבדן או הוצאה מכל מין
וסוג שיגרמו למי מן המשתתפים (או מי שהיו מעוניינים להשתתף) והקשור ,במישרין או
בעקיפין ,עם הפעילות וכל משתתף מצהיר ומאשר בזאת ,באופן סופי ובלתי חוזר ,כי הוא
פוטר את יקבי כרמל ,יועציה וכל מי מטעמה מכל טענה או תביעה בגין או בקשר עם הפעילות
וכל הנובע הימנה וכי אין אין ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו ו/או מטעמו ,כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה כלפי יקבי כרמל ו/או מי מטעמה ,בכל הקשור לפעילות והנובע ממנה.
 .6שונות
 .6.1בהשתתפותו בפעילות זו ,מסכים ,מאשר ומצהיר כל אחד מהמשתתפים כי קרא את תקנון
והוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו ,וגם אם לא קרא את התקנון ,הוא מסכים כי התקנון
יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
 .6.2החברה רשאית לשנות את מבנה הפעילות ,שלביה ,תוכנה ,מתכונתה ונהליה ,תקופתה ,והכל
על פי שיקול דעתה הבלעדי .כמו כן ,החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים
מהפעילות או את הפעילות כולה ,וכן לצמצם את דרכי ההשתתפות בה .על שינוי תנאי
הפעילות כאמור בסעיף זה תינתן הודעה באתר הפעילות ו/או בכל דרך אחרת אשר תמצא
החברה לנכון ,ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי
החברה בגין כך.
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 .6.3ידוע למשתתף כי כל הזכויות בכל התוצרים אשר פותחו או נרכשו בקשר עם הפעילות על פי
הסכם זה ,בין אם על ידי המשתתף ובין אם על ידי כל גורם אחר (לעיל ולהלן בסעיף זה:
"תוצרי הפעילות) ,מכל מין וסוג שהוא ,לרבות כל יצירה ,תוכנית ,רעיון ,ידע ,פטנט ,המצאה,
סימן מסחר ,סוד מקצועי ,מסחרי או אחר ,ובכלל זה כל קניין רוחני הקשור עם הפעילות
ותוצרי הפעילות ,בין אם רשומים ובין אם לאו (כך ,למשל ,ומבלי למצות ,טקסט ,עיצוב,
גרפיקה ,צילומים וכיו"ב)  -יהיו וישארו בכל עת קניינה הבלעדי והמלא של החברה ואין
בתקנון זה כדי להעניק למשתתף זכות כלשהיא בקשר עם תוצרי הפעילות.
 .6.4יובהר ,כי על המשתתף לאשר על ידי לחיצה על תיבת סימון וירטואלית (" )"box checkאשר
תופיע באתר הפעילות כי הינו מעל גיל  ,18כי הוא מאשר קבלת מסרים פרסומיים מהחברה
וכי קרא תקנון זה והוא מסכים לכל תנאיו.
 .6.5המשתתף מצהיר כי הוא נותן את הסכמתו לחברה ו/או למי מטעמה לשלוח אליו דבר
פרסומת כהגדרתו בסעיף 30א חוק התקשורת (בזק ושידורים) ,תשמ"ב ,1982-אמצעים
המנויים בחוק לרבות הודעת מסר קצר ( )SMSו/או הודעה לדואר האלקטרוני ,בין בתקופת
הפעילות ו/או בעניינו ובין לאחר תקופת הפעילות ו/או בעניין אחר כלשהו.
 .6.6ככל שהמשתתף אישר (או יאשר) קבלת מידע ,עדכונים וכל דבר פרסומת כהגדרתו בסעיף
30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב 1982-באמצעות הדואר האלקטרוני,
המשתתף יהיה רשאי לחזור בו מהסכמתו זו בכל עת ולהודיע לחברה על סירובו לקבל דברי
פרסומת בהתאם להנחיות בדבר הפרסומת שנשלח אליו.
 .6.7כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יחול במידה שווה לגבי לשון נקבה.

