
 

 לפעילות "ספרו לנו" באתר האינטרנט של ד"ר פישר  תקנון 
 

בכפוף  ( ")להלן "עורכת הפעילות" או "החברה" או "ד"ר פישר   פישר תעשיות פרמצבטיותידי -הפעילות נערכת על 

 )להלן "הפעילות"(. ובהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה  

 הפעילות מתקיימת בעמוד "ספרו לנו" באתר האינטרנט של ד"ר פישר בכתובת הבאה:  

 לאתר האינטרנט של ד"ר פישר לחצו כאן 

 כללי  (1)

 כאחד.  האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים וגברים •

וזכייה בחבילת שי מפנקת ממיטב   הכללים על פיהם תתנהל ההשתתפות בפעילות תקנון זה נועד להסדיר את  •

 ש"ח.  1,000מוצרי ד"ר פישר בשווי 

לפעילות,  אחרים כלשהם בקשר    בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים •

 תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.  , התקשורת לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי

ההשתתפות בפעילות על כל שלביה תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בפעילות. ד"ר פישר ו/או מי   •

מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק שייגרם עקב ו/או בקשר עם השתתפות ו/או אי השתתפות בפעילות או בכל  

ענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד ד"ר פישר ו/או מי מטעמה בקשר עם  חלק ממנה. כל משתתף מוותר על כל ט 

 החידון ו/או המידע הכלול בו ו/או ההשתתפות בו ו/או הזכייה בפעילות ו/או תוצאותיו. 

 והמקובל בענף המחשבים והאינטרנט.  יפורשו על פי הנהוג ו, מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדר  , מונחים •

צמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, את תנאי  ד"ר פישר שומרת לע •

תקנון זה ו/או מבנה השאלון, שלביו, תוכנו, מתכונתו ונהליו, תקופתו, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי  

 יחייב מרגע פרסומו באתר האינטרנט ו/או בכל דרך אחרת. 

מה מצידך לפיקוח ד"ר פישר על הנעשה על ידך בפעילות. ד"ר פישר רשאית  השתתפות בפעילות מהווה הסכ •

להשתמש בכל מידע כאמור לצורך פיקוח ו/או בקרה על הפעילות ו/או לצרכים אחרים של הפעילות ו/או לצורך  

 קיום הוראות כל דין. 

 הפעילות תקופת  (2)

 ". הפעילותתקופת להלן "   כולל,  2022 בדצמבר 31עד  תימשך  הפעילות •

מכל סיבה   לבטלה, ו/או   הפעילות תקופת  שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את החברה •

 שהיא ולא תשמע כל טענה לעניין זה. 
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 ה ב  ההשתתפות ותנאי  הפעילות כללי  (3)

הסכמתו לתנאי התקנון  רשאי להשתתף בפעילות כל אדם אשר ניתן לזיהוי על ידי תעודת זהות ושאישר את  •

 )להלן: "המשתתף"(. 

על מנת להשתתף בפעילות יידרש המשתתף למלא את פרטיו האישיים הבאים: שם מלא, דוא"ל, עיר מגורים   •

 וטלפון. 

כמה מוצרים  בנוסף עליו למלא את חוות דעת, בשפתו החופשית, על אחד ממוצרי החברה ולהשיב על השאלה 

י הפרטים האישיים ומילוי נכון של מספר המוצרים יזכו את הגולש באפשרות  מילו שונים יש בסדרת אולטרסול? 

 לזכות בחבילת שי. 

 הם ב   הזכייה וכללי  יםהפרס  (4)

משיבים שיכתבו חוות דעת בשפתם החופשית, המשתתף הראשון אשר ענה תשובה נכונה   150לאחר כל  •

המדויק יזכה בחבילת שי מפנקת  )מספר המוצרים המדויק( או שענה את התשובה הכי קרובה למספר המוצרים 

 ש"ח.  1,000ממיטב מוצרי ד"ר פישר בשווי 

ניתן להשתתף בפעילות יותר מפעם אחת במהלך תקופת הפעילות. יש לציין כי ניתן לזכות בערכת תכשירים   •

 פעם אחת בלבד במשך תקופת הפעילות. 

 בל פרס כל משתתף אשר:  זכאי לק •

 מקיים את כל תנאי תקנון זה.  .1

 השתתף בפעילות לפחות פעם אחת במהלך תקופת הפעילות.  .2

מסר אישור בכתב מהוריו ו/או אפוטרופסיו החוקיים לתנאי   – 18ככל שמדובר במשתתף מתחת לגיל  .3

לרבות הסכמה לפרסום פרטים בדבר זכייתו באמצעי התקשורת ו/או לצרכים שיווקיים / קידום   תקנון זה, 

 מכירות. 

ת, בכל עת ולפי שיקול דעתה, לשנות ו/או להחליף את הפרס בפרס אחר בשווי  עורכת הפעילות תהיה רשאי  •

 דומה ו/או לשנות את מועדי מימוש הפרס ו/או לבטלו.  

 בבני ברק.  9ברחוב בר יוחאי  עורכת הפעילות  במשרדי   משיבים 150לאחר כל תיערך  בחירת הזוכים  •

אחד או יותר מהאמצעים הבאים:  באמצעות   פרסבזכייתו  על  לזוכה תודיע עורכת הפעילות  עם בחירת הזוכים  •

יום    21לשם תיאום קבלת הפרס עד  ליצור עימה קשר   מהזוכהתבקש ו י דואר אלקטרוני ו/או טלפון סלולאר

 . מהודעתה

על פי תקנון זה בשל    לזוכה ( כהגדרתו להלן)  מובהר כי עורכת הפעילות לא תהיה אחראית לאי מסירת הפרס •

סיבה אחרת   יום מהודעתה על זכייתו או מכל 21הזוכה לא יצר קשר עם עורכת הפעילות תוך  העובדה כי

   .שאינה תלויה בעורכת הפעילות

 חבילות השי ישלחו לזוכים באמצעות הדואר.   •

רסום ההודעה על  ממועד פ יום 21תוך  ,מכל סיבה שהיא  ,במקרה בו הזוכה לא יצר קשר עם עורכת הפעילות  •

תהא עורכת הפעילות   ,יום מיום יצירת הקשר של הזוכה כאמור לעיל  30 וזאת תוך , כאמור לעיל  עילותזכייתו בפ

פי שיקול דעתה הבלעדי   לרבות בחירת זוכה חדש על   ,לבטל את הזכייה ו/או לעשות בפרס כראות עיניה   זכאית

   זוכה או כל משתתף אחר לעניין זה. ה  של עורכת הפעילות ולא תשמע או תתקבל כל טענה מצד 

 



 

מחויבות ו/או אחריות בכל צורה   כי לעורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא תהא כל  ,למען הסר ספק מובהר בזאת  •

ו/או טענה ו/או דרישה כנגד   ולא תשמע ו/או תתקבל כל תביעה  ס לזוכה,שהיא כלפי הזוכים לאחר מסירת הפר

 מטעמה בקשר לכך. עורכת הפעילות ו/או מי 

מעשה עבירה או במעשה שאינו   עורכת הפעילות תהא רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שפעל תוך כדי •

 בחינה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות.   מכל, כדין ו/או שאינו על פי הוראות תקנון זה

בכל דרך ואופן שהוא ו/או    ניתן להעברה כי הפרס יינתן לזוכה בלבד ואינו ,למען הסר ספק מובהר בזאת  •

 בכסף ו/או בשווה כסף ו/או בפרס אחר.  להמחאה ו/או לשיעבוד ו/או להחלפה ו/או להמרה

 ופרטים  מידע  (5)

 לפנות לשרות לקוחות בטלפון: ניתן   לפעילותלמידע ולפרטים נוספים לרבות שאלות בכל עניין הקשור  

 . באמצעות המייל לחץ כאן  לפנייה  : , או במייל888-618-1800 

 בפעילות השתתפות איסור  (6)

 . ד"ר פישר, עובדי חברת דרמה ווייפס ועובדי חברת בודי שופעובדי 

 שונות  (7)

  בפעילות, ו/או איחור ו/או שיבוש   תקלהעורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל  •

בהם   בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או באתרי אינטרנט שונים  בקווי ,  לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל 

מכלליות האמור מחמת כוח עליון ו/או   בין היתר ומבלי לגרוע  ,אשר ייגרמו מכל סיבה שהיא   מוצגת הפעילות,

עורכת הפעילות ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את   ה של מחמת אירועים שאינם בשליטת

תהא   , כאמור במקרה של תקלה ו/או שיבוש  . למעט כאמור במפורש בתקנון זה  ,סעד ו/או זכות  המשתתף בכל 

כמות הפרסים ו/או את מועד הפעילות או   לשנות את הפעילות, לבטל את   , עורכת הפעילות רשאית מכל סיבה

ותחייב כל אדם    הפעילותכל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון  . לנכון  בכל פעולה אחרת כפי שימצא לנקוט 

לרבות   , לאף אדם יובהר כי   ,למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל   בפעילות.משתתף   ו/או

ת הפעילות עקב  בקשר לפעולות בהן תנקוט עורכ לא תהא כל טענה או זכות כלשהי  בפעילות,למשתתף כלשהו 

  לרבות  , וכי עורכת הפעילות אינה ולא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל

עקב ו/או בקשר עם  בפעילות,   לרבות למשתתף כלשהו   ,שיגרמו לאדם כלשהו   ,הוצאות ישירות ו/או עקיפות 

 עילות כאמור. עורכת הפ ו/או עקב הפעולות שתנקוט בפעילות תקלה ו/או שיבוש 

   . המשתתף כמי שקרא את התקנון וקיבל את האמור בו ואת כל תנאיו ייחשבשליחת חוות הדעת  בעצם  •

כל שינוי לרבות שינוי   בה  לערוך הפעילות, עורכת הפעילות רשאית מכל סיבה שהיא להפסיק ו/או לבטל את  •

 כאמור. ה לשינוי  ו/או   הפעילותלמשתתפים לא תהא כל טענה בקשר להפסקת .  בפרסים בכל שלב 

הפעילות לא תישא   עורכת  .על כל שלביו היא באחריותו הבלעדית של המשתתף  בפעילות ההשתתפות  •

אי   , מיוחד או תוצאתי  ,מקרי  , נפשי , לרבות נזק פיסי   ישיר או עקיף,  ,באחריות לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר 

  בפעילות   למשתתף ו/או לזוכה עקב ו/או בקשר עם השתתפותואשר נגרם ו/או ייגרם   אבדן ועוגמת נפש,  , נוחות

 ו/או עם זכייתו בפעילות ו/או בקשר עם הפרס. 

הוראות תקנון זה הינה בבתי המשפט   סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע למבצע ו/או לפירוש  •

 אביב יפו. -המוסמכים בתל 
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