תקנון לפעילות "שאלון שמפו  "SILVERבאתר האינטרנט של ד"ר פישר
הפעילות נערכת על-ידי פישר תעשיות פרמצבטיות (להלן "עורכת הפעילות" או "החברה" או "ד"ר פישר") בכפוף
ובהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה (להלן "הפעילות").
בין התאריכים  1.5.19ועד ( 31.12.19להלן "תקופת הפעילות") תקיים חברת ד"ר פישר פעילות ברשת סופר פארם
לרוכשי שמפו  SILVERלשיער כסוף ברקוד (להלן" -שמפו")  .7290011026301כל מי שירכוש שמפו בתקופת
הפעילות ,יהיה זכאי ליטול חלק בפעילות הכוללת מענה על שאלון וזכאות לקבלת שובר המזכה את המשתתף במוצר
במתנה .כל זאת בכפוף לתנאים הבאים:
 .1הלקוח הוכיח רכישה – במסגרת המענה לשאלון ,יש למלא מס' חשבונית ,תאריך ומקום רכישה.
 .2רכישת השמפו התבצעה במהלך תקופת הפעילות באחת מחנויות רשת סופר פארם.
 .3הלקוח השתתף בפעילות פעם אחת במהלך תקופת הפעילות וענה על כל הסעיפים שבשאלון ושלח את
תשובותיו באמצעות אתר האינטרנט או באמצעות שירות לקוחות בטלפון.1800-618-888 :
 .4השאלון המלא עם כל הפרטים והתשובות התקבל אצל ד"ר פישר במהלך תקופת הפעילות.
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לקוח יהיה זכאי בתקופת הפעילות לקבל שובר מתנה אחד בלבד וזאת אף אם ירכוש יותר משמפו אחד .נאסר
על לקוח לשלוח יותר משאלון אחד .במסגרת השאלון יצהיר הלקוח כי זהו השאלון היחיד ששלח לחברת ד"ר
פישר והוא יוכל לקבל שובר אחד בלבד ,ללא קשר לכמות השאלונים שמילא או כמות הבקבוקים שרכש.

 .6שובר המתנה יהיה בתוקף עד לתאריך .31.12.19
 .7עורכת הפעילות תהיה רשאית ,בכל עת ולפי שיקול דעתה ,לשנות ו/או להחליף את המתנה במתנה אחרת
בשווי דומה ו/או לשנות את מועדי מימוש המתנה וכן רשאית להפסיק את הפעילות באמצעות הודעה באתר
החברה ומרגע ההודעה הפעילות תחדל ,אך מי שרכש שמפו לפני ההודעה ,יהיה רשאי לשלוח את השאלון
ולקבל המתנה ולא יפגע מהפסקת הפעילות.
 .8שוברים לתכשיר מתנה ישלחו לזכאים בדואר רגיל ולפי כתובת הלקוח כפי שהוא יציין בשאלון (הפעילות
מוגבלת לכתובות במדינת ישראל בלבד) .שוברים אלו יאפשרו את מימוש המתנה בכל אחד מסניפי סופר-פארם
המחזיקים את התכשיר במלאי.
 .9עורכת הפעילות תהא רשאית שלא למסור את שובר המתנה לידי מי שפעל תוך כדי מעשה עבירה או במעשה
שאינו כדין ו/או שאינו על פי הוראות תקנון זה ,מכל בחינה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת
הפעילות.
 .10למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי השובר יינתן לעונה על השאלון בלבד ואינו ניתן להעברה בכל דרך ואופן שהוא
ו/או להמחאה ו/או לשיעבוד ו/או להחלפה ו/או להמרה בכסף ו/או בשווה כסף ו/או בפרס אחר.

שונות
•

עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בפעילות,
לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או באתרי אינטרנט שונים בהם
מוצגת הפעילות ,אשר ייגרמו מכל סיבה שהיא ,בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור מחמת כוח עליון ו/או
מחמת אירועים שאינם בשליטתה של עורכת הפעילות ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את המשתתף
בכל סעד ו/או זכות ,למעט כאמור במפורש בתקנון זה .כן מובהר כי עורכת התקנון אינה אחראית על כל עיכוב או

אבדן של שוברים שנשלחו בדואר ישראל .רישום מסודר של שליחת השוברים באמצעות הדואר ,יהווה ראיה לכך
שעורכת הפעילות שלחה את השובר בדואר .במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור ,תהא עורכת הפעילות רשאית
מכל סיבה ,לבטל את הפעילות ,לשנות את כמות הפרסים ו/או את מועד הפעילות או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי
שימצא לנכון .כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון הפעילות ותחייב כל אדם ו/או משתתף בפעילות .למען
הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יובהר כי לאף אדם ,לרבות למשתתף כלשהו בפעילות ,לא תהא כל
טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט עורכת הפעילות עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי עורכת
הפעילות אינה ולא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף ,לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות ,שיגרמו לאדם
כלשהו ,לרבות למשתתף כלשהו בפעילות ,עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש בפעילות ו/או עקב הפעולות
שתנקוט עורכת הפעילות כאמור.
•

כאמור ,מימוש השובר יהיה אך ורק בסניפי סופר פארם וכפוף להמצאות המוצר במלאי.

•

בעצם שליחת חוות הדעת ייחשב המשתתף כמי שקרא את התקנון וקיבל את האמור בו ואת כל תנאיו.

•

עורכת הפעילות רשאית מכל סיבה שהיא להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ,לערוך בה כל שינוי לרבות שינוי
במתנה ובתקופת הפעילות בכל שלב .למשתתפים לא תהא כל טענה בקשר להפסקת הפעילות ו/או לשינויה
כאמור.

•

ההשתתפות בפעילות על כל שלביה היא באחריותו הבלעדית של המשתתף .עורכת הפעילות לא תישא באחריות
לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר ,ישיר או עקיף ,לרבות נזק פיסי ,נפשי ,מקרי ,מיוחד או תוצאתי ,אי נוחות ,אבדן
ועוגמת נפש ,אשר נגרם ו/או ייגרם למשתתף ו/או לזוכה עקב ו/או בקשר עם השתתפותו בפעילות ו/או עם זכייתו
בפעילות ו/או בקשר עם הפרס.

•

הנאמר בלשון זכר ,אף לשון נקבה במשמע.

•

סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע למבצע ו/או לפירוש הוראות תקנון זה הינה בבתי המשפט
המוסמכים בתל-אביב יפו.

