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 "(תקנון"פעילות קיץ עשר" )"ה תקנון

 

מקיימת שופמיינד בע"מ  , אשר "(הפעילות)" "עשר קיץיחולו על פעילות הקיץ " הז תקנוןהתנאים המפורטים ב
 )"האתר"(. Wallashops.co.ilשכתובתו שופס "( מפעילת אתר וואלה! החברה)"נתניה  41מרח' המלאכה 

 

 בפעילותאופן ותנאי ההשתתפות  .1

, יהא זכאי 2 בסעיף כהגדרתה  תקופת הפעילות , במהלךרק אדם אשר מילא אחר כל התנאים הבאים
 (:בהתאמה", משתתף"ו "ההשתתפות תנאי)"להשתתף בפעילות 

אדם פרטי, תושב ו/או אזרח ישראל ו/או אדם שהינו בעל היתר שהייה חוקית בישראל, אשר גילו  .4.4
  ;שנים במועד השתתפותו בפעילות (41שמונה עשרה ) עולה על

במועד  שנים( 41) עשרה שמונה לו מלאו שטרם אדם כי מובהר, לעיל האמור אף על .1.1.1
בתנאי שניתן אישור בכתב יהא זכאי להשתתף בפעילות "(, קטיןבפעילות )" והשתתפות

ידי אפוטרופוס אחר( -ידי אחד מהוריו )או על-להשתתפות הקטין בפעילות כשהוא חתום על
 "(. אישור אפוטרופוס)"

 תהיה רשאית לדרוש את אישור האפוטרופסות לפי שיקול דעתה.  החברה .1.1.1

בהתאם להוראות המפורטות בתקנון ביצוע פעולות להאחריות הבלעדית שנרשם לפעילות משתתף  לע  .4.2

. החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל טענה בדבר נכונות ו/או השימוש של האתרזה ובתנאי 

חשב של החברה ו/או לכל נזק, ית המואי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו במערכ

או כל טענה אחרת בקשר עם הפרטים ו/או בנוגע למהימנותם. מובהר כי הטעייה, מרמה, חסרון כיס ו/

יהוו ראיה מכרעת לנכונותם חשב של החברה ית המובמערכ כפי שנקלטו במועד הזנתם רישומי החברה 

ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או חוסר  שתתפיםידי המ-ו/או לעצם שליחתם על

 נתוניםת כאמור. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי רק ושנקלטו במערכפרטים בדיוק אי בפרטים ו/או 

 יהא זכאי להשתתף בפעילות.נקלטו בפועל אצל החברה באופן מלא, נכון ומדויקש

 

 תקופת הפעילות .2

  "(תקופת הפעילות)" )כולל( 21.1.44ביום  סתיםתו 1.1.44חל ביום הפעילות ת תקופת .2.4

  להלן. 4.4.1כאמור בסע'  חמישי עד ראשון בימיםתערך  הפעילות .2.2

שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להפסיק או להאריך את תקופת הפעילות בכל עת על פי  החברה .2.4
 שיקול דעתה הבלעדי.

 הפעילות .3

 מבצעי שוברים .4.4

לפעילויות ומוצרים שונים  הנחהתקופת הפעילות תציע החברה למשתתפים לרכוש שוברי ב .1.1.1
 ולקבל מסוימים שירות או מוצר לרכוש אוו/)עשרה שקלים חדשים(  ₪ 41של קבוע בסכום 

"(. השוברים יהיו השוברים)" שונים ומוצרים לפעילויות נחהה שוברי הרכישה במסגרת
תנאי וב הז תקנוןמיועדים למימוש בבתי עסק שונים בהתאם לתנאי המימוש המפורטים ב

מובהר, כי . בעמודי המכירה באתרכאמור  המימוש המפורטים על גבי כל אחד מהשוברים
הרכישה אפשרית רק באמצעות האתר ולא תהייה אפשרות לבצע הזמנות באמצעות מוקד 

 המכירות הטלפוני של החברה.

רשום  לקוחעל מנת שמשתתף יהיה זכאי לרכוש את השוברים, על המשתתף )א( להיות  .1.1.1

הזין בעמוד הרכישה את לו "(עמוד הרכישהלעמוד רכישת השוברים )" )ב( לגלוש -; ובאתר

על חל יובהר, כי "(. טופס ההשתתפות)" בטופס ההשתתפות מלוא הפרטים הנדרשים

 איסור מוחלט להזין פרט מזהה של צד שלישי אשר אינו המבקש להשתתףמשתתפים 
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אחריות, בין במישרין ובין  , אולם במידה ויוזן פרט כאמור, החברה לא תישא בכלבפעילות

המשתתפים מסכימים כי הפרטים  .ככל ויהיו כאלה שלישיהצד ה בעקיפין, לפרסום או לנזקי 

יישמרו במאגר המידע של החברה ויחולו עליהם הוראות בעת רכישת השוברים שימסרו על ידם 

 http://bit.ly/2K21KqG< <של האתר תנאי השימוש

-Payפאל )-פייאו באמצעות  ישראלי באמצעות כרטיס אשראיניתן לשלם עבור השוברים  .1.1.1

Pal )בלבד . 

. ראו לעניין זה את 1891-אתשמ"השוברים יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, ביטול  .1.1.3

  http://bit.ly/2Kd5Yuz <<.הביטולים של החברה מדיניות

המייל איתו נרשם באמצעות החברה תפרסם ועד למועד החלטת החברה,  11.9.18מיום החל  .1.1.3

שעות ממועד פרסומם או  12שתארך עד  שוברים למכירה  05מינימום של  ילותהמשתתף לפע

. תנאי המימוש של כל שובר יפורטו בעמוד הרכישה, ובכלל זה תקופת מימוש עד גמר המלאי

 השובר ומגבלות אשר יחולו )אם יחולו( על מועדי מימוש השובר. 

יבת שלח לתי . הקישורלעמוד מכירת השוברים ייעודי קישורם, חברה תשלח בכל יוה .1.1.3
רישום על ידי הלקוח במועד ה ומסרנהדוא"ל ו/או באמצעות מסרון למס' הטלפון ש

 . לפעילות

ויתכן כי  ממוחשבות לעיל נשלחות באמצעות מערכות  4.4.6ההודעות כאמור בסע' מובהר,  .1.1.3
לא שנשלחו  חלק מההודעות קשורות עם החברה ו/או עם מי מטעמה, מסיבות שאינן 

. למען הסר כל ספק יודגש כי או יתקבלו לאחר סגירת המכירה יתקבלו אצל מי מהלקוחות
על כל טענה מוותר  ףהחברה אינה מתחייבת כי כל ההודעות יגיעו במועדן או בכלל והמשתת

 .כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לקבלה או לאי קבלה של ההודעות כאמור לעיל.

ם הניתנים לרכישה מכל מכירה מוגבל בהתאם לכמות הרשומה בעמודי השוברימספר  .1.1.3
 המכיה של כל שובר.

ש של האתר, ולרבות הוראות וובכפוף לאישור תנאי השימ ביצוע הרכישה יבוצע באמצעות  .1.1.3

 http://bit.ly/2K21KqG <<לעניין מדניות הפרטיות וחולו על רכישת השוברים 

  .אתרתופיע הרכישה באיזור האישי של המשתתף בלאחר השלמת הרכישה  .1.1.13

מאשר קבלת דברי פרסומת כהגדרתם בחוק התקשורת במסגרת הרשמה לפעילות הלקוח  .1.1.11
 ."חוק התקשורת"( מהחברה )להלן: 4411-)בזק ושידורים(, תשמ"ב

תיבת הדוא"ל או אל מס' הטלפון שהמשתתף מסר במועד  דברי הפרסומת ישלחו אל .1.1.11
 הרישום לפעילות.

כל עת, כי הוא אינו מעוניין לקבל דברי מובהר, כי המשתתף רשאי להודיע לחברה, ב .1.1.11
 פרסומת, ובמקרה כזה החברה תפעל להסרתו מרשימת התפוצה.

 

 

 

 

http://bit.ly/2K21KqG
http://bit.ly/2Kd5Yuz
http://bit.ly/2K21KqG
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 אחריות .4

, תחול על נותן השירות של והפרסים האחריות הבלעדית לאספקת, לטיב, ולמימוש השוברים .1.4
ו/או על המשווק ו/או הספק ו/או היצרן ו/או היבואן של כל מוצר נשוא  השירות נשוא השובר

לא תהא  החברההשוברים בהתאם לכל דין ובהתאם למקובל אצל כל אחד מהנ"ל. למען הסר ספק, 
אחראית בצורה כלשהי ולא תישא בשום אחריות לטיב השירות או המוצר נשוא השוברים, 

 בגין השוברים.  החברהלמשתתף לא תהא כל טענה כלפי  ,לאיכותם ,לאספקתם

, לרבות תקופת הז תקנוןלשנות כל תנאי מתנאי הפעילות המפורטים בהחברה רשאית בכל עת,  .1.2
פעולה אחרת, הכול כפי  הפעילות, כמות השוברים העומדים למכירה ו/או מהותם, ו/או לנקוט בכל

 ותחייב כל משתתף.   תקנוןשתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת ל

 כללי .5

ו/או בעמוד  פעילותו/או לתכני ה פעילותכל הזכויות מכל סוג, לרבות זכויות קניין רוחני, בקשר ל .1.4
מסחרי ושם ו/או בתכנים הכלולים בה, לרבות הזכויות במוניטין, בסמליל, בכל סימן  פעילותה

מסחרי, בין אם רשומים ובין אם לאו, ובכל זכות דומה אחרת הינם רכושה הבלעדי של החברה ו/או 
 .)לפי העניין( של צדדים שלישיים ויישארו רכוש בלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים כאמור

זה ובכפוף להוראות כל דין חל, אין להשתמש, להעתיק, לשכפל,  תקנוןאם קבוע אחרת ב למעט .1.2
לצלם, להפיץ, לפרסם איזה חלק מהזכויות של החברה או של צדדים שלישיים כאמור )לרבות ומבלי 
לגרוע: תמונה, סרטון, עיצוב, טקסט, מידע, קובץ, תוכן, שם מסחרי, סימן מסחר, לוגו, צליל, קוד 

 הסכמת החברה או אותם צדדים שלישיים בכתב ומראש מקור, קוד יעד, תוכנה( ללא

עצם השתתפות המשתתף בפעילות מהווה אישור מצידו, כי ידוע לו שהשתתפותו בפעילות הינה  .1.4
 וכי נעשתה בהסכמתו המלאה. תקנוןבכפוף לכל תנאי ו/או סייג המצוי ב

 תקנוןא את הכי קר ,בהשתתפות בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או המבקש להשתתף .1.1
, מסכים המשתתף ו/או המבקש תקנוןוהוא מקבל עליו את הוראותיה וגם אם לא קרא את ה

 תחול עליו ותחייבו לכל דבר ועניין. הז תקנוןכי  ,להשתתף

לבין הנאמר במודעת פרסום ו/או בכל  תקנוןהתאמה ו/או סתירה בין הקבוע ב-בכל מקרה של אי .1.1
ידי גורם מוסמך -ידי החברה ובין אם על-פרסום או מתן מידע אחר לציבור המשתתפים, בין אם על

 .הז תקנוןמטעמו, יגבר הקבוע ב

 . רבים או/ו נקבה בלשון פניה גם וכולל בלבד נוחות לצורכי זכר בלשון הינו השימוש הז תקנוןב .1.6

כל אדם המעוניין להשתתף בפעילות מוותר כתנאי מוקדם לזכאותו להשתתף בפעילות על כל טענה  .1.5
בקשר עם אי קליטת הנתונים ששידר לצורך השתתפות, או מחיקתם ממאגר הנתונים של 

 המשתתפים.

רשת הטלפונים  החברה אינה אחראית ולא תהא אחראית באופן כלשהו לפעילותה התקינה של .1.1
הארצית ו/או התקשורת ו/או המחשבים, על כל מרכיביה, ולא תישא באחריות להפסקות ו/או 
הפרעות כלשהן במתן איזה מהשירותים האמורים ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, 
 לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר ייגרמו למשתתף בפעילות בגין שיבושים ו/או הפרעות

 כאמור.

בפעילות לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט משתתף למען הסר ספק, ל .1.4
, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או החברה עקב תקלה ו/או טעות 

עקיפות, שייגרמו עקב פעולות כאמור. במקרה של תקלה ו/או טעות כאמור, תהא החברה רשאית, 
, או לנקוט בכל השוברים מכירת ואתפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לבטל את הפעילות, -על

ותחייב כל משתתף  תקנוןלה כאמור תיחשב כתוספת לפעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. כל פעו
 בפעילות.

בכל מקרה לא תהיה למבקש להשתתף ו/או למשתתף ו/או לזוכה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה  .1.41
, או מי מטעם, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין או (נגד החברה וכל גוף אחר הקשור בפעילות

 בעקיפין בפעילות. 



- 1 - 

 

 

הינו  זה תקנוןו/או לפרוש הוראות  פעילותית הבלעדית לכל עניין הנוגע לסמכות השיפוט המקומ .1.44
 אביב יפו.-בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל

למען הסר ספק, רישומי החברה יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או לקליטת פרטים  .1.42
נכונות ו/או דיוק הפרטים שנקלטו -זו ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או איפעילות  במסגרת 

 במערכת כאמור. 

. האיסור חל גם על בני משפחותיהם של הנ"ל. לעניין בפעילותאינם רשאים להשתתף  החברהעובדי  .1.44
 זוג, בן, בת. -אבא, אמא, אח, אחות, בן -סעיף זה, "בני משפחה" 

 אחרים תקנונים או/ו שימוש תנאי פי על החברה של מזכויותיה מאילו לגרוע כדי זה בתקנון אין .1.41
 . ידה על המפורסמים

 

       


