תקנון "בייביסיטר טרייד אין"
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הגדרות
"עורכת הפעילות" או
"החברה"

ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ ח.פ 514706555 .מרחוב השילוח  ,6פתח
תקווה  ,4951439ישראל.

"משתתף"

המבצע הינו לכלל הציבור ובלבד שהמשתתף )1( :מלאו לו  18שנים; ()2
תושב מדינת ישראל או אזרח ישראל או בעל היתר שהייה חוקית
בישראל; ( )3עמד בכל תנאי מתנאי תקנון זה  ,לרבות מסירת פרטיו
האישיים ,בהתאם למפורט בתקנון זה.
החברה רשאית לפסול כל משתתף אשר ביצע הרשמה בשם אדם אחר ו/או
עם פרטים חסרים ו/או מטעים.

"דף המותג"

כתובת מותג "בייביסיטר".www.baby-sitter.co.il :

"תקופת הפעילות"

הפעילות תתבצע החל מיום  12.5.19ועד ליום  16.5.19ו/או עד גמר
המלאי לחלוקה ,בהתאם לאמור בהסכם זה.

"רכב הפעילות"

רכב ממותג עם נגרר אשר יסתובב במהלך תקופת הפעילות במקומות
המוגדרים ברחבי הארץ ובערים ,כפי יפורסמו בדף המותג.

"המבצע"

משתתף שירשם בדף המותג ויאשר קבלת דיוור פירסומי או ירשם אצל
דיילי עורכת הפעילות ברכב הפעילות ויאשר קבלת דיוור פרסומי ובנוסף
יביא אריזת חיתולים עם לכל הפחות חיתול (לא משומש) אחד של האגיס
לרכב של עורכת הפעילות ,יקבל תמורתו מארז של חיתולי "בייביסיטר"
(בהתאם למלאי הקיים).
בנוסף ,משתתף שירשם בדף המותג ויאשר קבלת דיוור פירסומי ובנוסף
ישלח למשרדי עורכת הפעילות במהלך תקופת הפעילות (באמצעות דואר
רשום) שקית של חיתולי האגיס ,אשר בפנים יש לפחות חיתול אחד (לא
משומש) ,יקבל תמורתו מארז של חיתולי "בייביסיטר".
הכל בכפוף להוראות המפורטות בתקנון זה.
מארזי החיתולים הינם מארזי נוחות במידות  3-6ובהתאם למלאי שיהיה
באותה עת ברכב הפעילות ו/או במלאי שהוקצה על ידי לפעילות .כל
אדם/משפחה יכול לבצע החלפה פעם אחת בלבד.

"מלאי
לחלוקה"

המארזים עורכת הפעילות תעמיד לטובת המבצע ובמסגרת פעילות ההחלפה
שברכב הפעילות כמות של  1,000מארזי חיתולים ,כאשר לכל יום פעילות
יוקצו  200מארזי חיתולים.
במסגרת הפעילות של החלפה בדואר יוקצו  200מארזי חיתולים בלבד,
בשיטת כל הקודם זוכה ..יש להתקשר לפני ההרשמה בדף המותג ולפני
המשלוח על מנת לברר אם נותרו מארזים במלאי.

לעורכת הפעילות שיקול הדעת הבלעדי אם להגדיל את כמות מארזי
החיתולים.
"התקנון"
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.3

תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת כמפורט להלן .הוראות תקנון זה יהיו
ניתנות לעדכון בכל עת לפני תקופת המבצע ,במהלך תקופת המבצע
ולאחריה על ידי עורכת הפעילות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי .למען הסר
ספק יובהר ,כי הנוסח המחייב של התקנון הינו הנוסח המעודכן ביותר כפי
שמצוי במשרד עורכת הפעילות וכפי שיפורסם בדף המותג.

כללי
.2.1

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים
כלשהם בדבר הפעילות ,למעט הודעה מטעם עורכת הפעילות בדבר שינוי תקנון זה,
תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

.2.2

בתקנון הפעילות השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה
ו/או רבים.

ה פעילות וההשתתפות בה
.3.1

על כל משתתף לקרוא בעיון את תקנון זה ,אשר בהשתתפותו בפעילות הוא מאשר כי
תקנון זה מחייב אותו ,כי קרא בו וכי הוא מסכים לכל תנאיו ,כי גילו  18שנים ומעלה,
הכל בהתאם לאמור בתקנון זה.

.3.2

אופן השתתפות בפעילות יעשה באחד משני האופנים הבאים:
האחד  -אדם מן הציבור הנכלל בהגדרה של "משתתף" והמעוניין להשתתף בפעילות,
ירשם בדף המותג של עורכת הפעילות ו יגיע במהלך תקופת הפעילות עם אריזת חיתולים
עם ,לכל הפחות ,חיתול אחד לא משומש של האגיס לרכב הפעילות של עורכת הפעילות,
יקבל כנגד מסירה זו מארז חיתולים של "בייביסיטר".
המוצרים ימסרו למשתתף אך ורק כנגד הצגת קוד (שובר) שישלח ב SMS -לטלפון של
המשתמש לאחר ההרשמה בדף המוצג.
השני – אדם מן הציבור הנכלל בהגדרה של "משתתף" והמעוניין להשתתף בפעילות,
אשר י רשם בדף המותג של עורכת הפעילות ,וישלח במהלך תקופת הפעילות בלבד
למשרדי החברה בדואר רשום שקית של מארז חיתולי האגיס הכוללת לפחות חיתול אחד
של האגיס (לא משומש) ,בצירוף כתובת למשלוח החבילה יחד עם שם מלא ומס' טלפון
(אשר זהים לאלו שנעשה בהם שימוש במסגרת ההרשמה בדף המותג) ,יהיה זכאי לקבל
מארז חיתולים של "בייביסיטר".
מובהר ,כי משתתף יהיה זכאי לקבל את המארז ,אך ורק אם יהיה רשום על גבי אישור
מסירת הדואר שקיבל הלקוח מהדואר במעמד שליחתו החבילה ושצורף לחבילה,
תאריך המעיד שהחבילה נשלחה בתקופת הפעילות.

.3.3

מובהר ,כי כל משתתף יוכל לבצע החלפה אחת בלבד ,בין אם ברכב הפעילות ובין
באמצעות הדואר.
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.3.4

מובהר ,כי מארזי החיתולים שיחולקו יהיו מארזי נוחות במידות  3-6ובהתאם למלאים
שיהיה מעת לעת ברכב הפעילות ובגין מבצע ההחלפה בדואר ,כמפורט בתקנון זה.
משתתף יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כנגד עורכת הפעילות בשל כך שבמועד בו ביצע
החלפה או ביקש לבצע החלפה אין במלאי מארזי חיתולים במידה שהוא מבקש או צריך.
יובהר גם ,כי לא ניתן לבצע ברכב הפעילות או בנקודות מכירה ברחבי הארץ החלפה של
מארזי חיתולי בי יביסיטר במארזים אחרים של חיתולי בייביסיטר ,וזאת מכל סיבה
שהיא ,לרבות אם יהיה פגם בחיתול/ים או באריזה .לכל שאלה ובירור ניתן ליצור קשר
עם שירות הלקוחות של עורכת הפעילות טלפון 1-800-801-515 :בימים א'-ה' בין
השעות  08:00-17:00ו/או במייל .babysitter@dpl.co.il

.4

סיום מוקדם ו/או הארכה של תקופת הפעילות הכוללת ו/או ביום ספציפי
.4.1

עורכת הפעילות מוצאת לנכון להדגיש ,כי מבצע " בייביסיטר טרייד אין" מוגבל למלאי
המארזים המוקצים למבצע 1,000 :מארזי חיתולים לרכב הפעילות ( 200לכל יום
חלוקה) ,ו 200 -מארזי חיתולים למבצע החלפה בדואר

.4.2

ככל ש מלאי המארזים יסתיים טרם חלוף מועד סיומה של הפעילות תיהיה רשאית עורכת
הפעילות לסיים את המבצע לאלתר וטרם הגיע מועד סיומו ,כמפורט בתקנון זה
ובפירסומים השונים.
לפיכך ,משתתף יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת
הפעילות בהקשר זה ולא יהיה זכאי לקבל כל פיצוי שהוא.
מיקום רכב הפעילות ,כפי שיהיה בערים השונות ברחבי הארץ במהלך תקופת הפעילות,
מיקומו באותן ערים ושעות מיקומו ,יפורסמו בדף המותג וניתן לפנות לשירות לקוחות
בטלפון לקבלת פרטים נוספים עם מיקום רכב הפעילות .מובהר בזאת ,כי השעות
שיפורסמו הינם משוערים ומדובר בהערכה בלבד ,ואין עורכת הפעילות יכולה להתחייב
לגבי זמנים מדוייקים .לפיכך ,משתתף יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או
דרישה כלפי עורכת הפעילות בהקשר לאי עמידה כביכול של רכב הפעילות בלוחות
הזמנים שיפורסמו בדף המותג.
עוד מובהר לעניין זה ,כי היה ומלאי המוקצה ליום פעילות יגמר ברכב הפעילות במועד
מוקדם יותר מאשר תוכנן ,תיהיה רשאית עורכת הפעילות לסיים את הפעילות לאותו
יום לאלתר ,ומבלי שרכב הפעילות יגיע ליעד/ים נוסף/ים של נקודת החלפה שתוכננו
לאותו היום ,כפי שפורסם בדף המותג.
משתתף יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כנגד עורכת הפעילות בשל האמור ולא יהיה זכאי
לקבל כל פיצוי בשל כך.

.5

.4.3

בנוסף ,היה ותהיה השתתפות גדולה של ציבור המשתתפים שומרת לעצמה עורכת
הפעילות את הזכות לשנות את תקופת הפעילות ו/או את היקף המלאי המוקצה לפעילות,
וזאת בהתאם לשיקול דעתה.

.4.4

עורכת הפעילות שומרת על זכותה להעביר מעת לעת לנרשמים הודעות ועדכונים לגבי
הפעילות באמצעות הדרכים ליצירת קשר שנמסרו על יד משתתף בצטרפותו לרשימת
הדיוור של עורכת הפעילות ואו מי מטעמה.

הוראות והנחיות
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.6

.5.1

בכל מקרה בו תחשוד עורכת הפעילות כי משתתף מסוים פועל ו/או פעל שלא על פי כללי
הפעילות והתקנון ,לרבות (אך מבלי למעט) ברמאות ,תחבולה ,פריצה ,אמצעים או דרכים
שאינם כשרים לדעת עורכת הפעילות ,היא תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי
לפסול את המשתתף ו/או מי מטעמו ,ולמשתתף לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או
תביעה כנגדה ו/או כנגד מי מטעמה בקשר לכך.

.5.2

ידוע למשתתף כי יתכן ותתרחשנה תקלות טכניות לרבות במערכותיה של עורכת
הפעילות ו/או מי מטעמה ולרבות ברכב הפעילות ,ואף יתכן שבאחריותם ,אשר ימנעו ,בין
השאר ,השתתפות בפעילות ו/או קבלת מארז .למשתתף לא תהינה כל טענות ו/או דרישות
ו/או תביעות כלפי עורכת הפעילות ו/או כלפי מי מטעמה בקשר לכך.

פטור מאחריות
.6.1

מארזי החיתולים מוענקים על ידי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה ואין כל התחייבות
שהם יתאימו למטרה כלשהי או לצרכיו של משתתף ו/או למידה הנידרשת למשתתף
ספציפי ו/או למי מילדיו ו/או למי מטעמו .למשתתף לא תהא כל טענה ,תביעה או דרישה
כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בקשר למארזים שיקבל ,שוויו ,מגבלותיו ,אופיו,
רכיביו ,התאמתו לצרכיו ,אופן מימושו וכיוצ"ב.

.6.2

ככל שתיהיה תקלה או כשל בקיום הפעילות שלא בשל אחריות עורכת הפעילות ,הרי
שאין לעורכת הפעילות כל אחריות לכך והמשתתף מוותר בזאת באופן מלא על כל טענה
ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות לרבות בשל הימנעותו מהשתתפות במבצע
ו/או עיכוב בקבלתו ו/או נזקים שנגרמו לו כתוצאה מכך .משתתף יהיה זכאי לקבל את
מלוא סעדיו על פי הדין אך ורק מצדדים שלישיים שיש להם אחריות ישירה בדין לגבי
טענות הזוכה  -ומהם בלבד.

.6.3

משתתף מצהיר בזאת ,כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו ,כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה ו/או עילה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה ו/או מי מעובדיו ,בכל הקשור
והמתייחס לפעילות  ,להשתתפות (או אי ההשתתפות) בה לקבלת מארז חיתולים.

.6.4

ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף .עורכת הפעילות ו/או מי
מטעמה לא תי שא באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף) ,הפסד ,עוגמת נפש ,אבדן או הוצאה
מכל מין וסוג שייגרמו למי מן המשתתפים ,והקשור ,במישרין או בעקיפין ,עם הפעילות,
לרבות פגיעות שיגרמו למשתתף בדרך לפעילות ו/או בחזרה ממנה.

.6.5

המשתתף מצהיר ,מסכים ומאשר כי ידוע לו שעל אף מאמצי עורכת הפעילות ו/או מי
מטעמה עשויים להתרחש אירועים ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות ,אשר יש
בהם כדי למנוע ו/או להקשות על המשתתף להשתתף בפעילות ו/או לקבל מארז,
והמשתתף פוטר את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה,
ולא יהיה זכאי לכל פיצוי ,שיפוי או סעד בגינם ,ל מעט אם הן עשו כן בזדון ,שגם אז כל
תרופותיו יהיו עד לגובה שווי המארז ( 25ש"ח).

.6.6

עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת שהפעילות לא תופרע או תתקיים כסדרה
ללא מגבלות או הפסקות ,תנוהל ללא טעויות ,תהיה חסינה מפני נזקים ,קלקולים ,אי
דיוקים ,שגיאות ותקלות .מובהר בזאת ,כי בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף זה
לעיל ,תהא רשאית עורכת הפעילות לפי שיקול דעתן הבלעדי לנקוט כל צעד על מנת למזער
ו/או לנטרל את האמור ,לרבות להפסיק את הפעילות טרם תום תקופת הפעילות ו/או
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לבטל את הפעילות כליל ו/או לנקוט בכל צעד אחר ,ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או
תביעה ו/או דרישה כלפיהן.

.7

.6.7

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הדברים האמורים בסעיף זה לעיל כוללים גם בין
היתר גם תקלות ,שיבושים ,איחורים וכיו"ב ש מקורם בכוח עליון ,מלחמה (לרבות בין
מדינות או גורמים שאינם ישראל) ,שביתות  ,פיגועים ,אסונות טבע וכיו"ב ,ואלו לא
יחשבו בשום צורה ודרך כהפרה המזכה משתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

.6.8

מששתף יישא בכל אחריות ,מפורשת ומכללא ,ויפצה וישפה את עורכת הפעילות ו/או מי
מטעמה בגין כל נזק (לרבות נזקים ישירים ,עקיפים ,נסיבתיים ,תוצאתיים ,הפסדי
רווחים ופגיעה במוניטין) ,הפסד ,אובדן ,הוצאות ,מכל מין וסוג ,וכן הוצאות משפט
ושכ"ט עו"ד הנובעים ממעשה ו/או מחדל שלא כדין של המשתתף ולרבות בשל הפרת
תקנון זה.

הגנה על פרטיות
.7.1

כאמור לעיל ,השתתפות בפעילות כרוכה במ תן הרשאה למשלוח דיוור פרסומי ומסירת
פרטי משתמש שם פרטי  +משפחה ,עיר מגורים ,טלפון ,דוא"ל תאריך לידה של המחותל.

.7.2

עורכת הפעילות תשמורנה על הפרטים שיימסרו לה בהתאם להוראות הדין .למרות
האמור לעיל ,המשתתף נותן בזאת את הסכמתו לכך שעורכת הפעילות תהיה רשאית:

.7.3

.7.4

.7.2.1

להעביר פרטי המשתתף בפעילות לאחר ,על פי סמכות שבדין.

.7.2.2

לפעול כדי להגן על האינטרסים של משתתפים אחרים בפעילות או של
לקוחותיהם.

.7.2.3

לעשות שימוש בפרטים לכל מטרה סבירה אחרת ,העולה באופן ישיר או
מפורש ,מתנאי תקנון זה.

מבלי לפגוע באמור בתקנון זה לעיל ,עורכת הפעילות לא ת עביר לצדדים שלישיים ,את
פרטיו האישיים של משתתף בפעילות ו/או חומר ו/או פרטים שמסר ,אלא במקרים
המפורטים להלן:
.7.3.1

לגופים וצדדים שפרטי המשתתף חיוניים לשם מתן המתנה ,כגון :בנקים ו/או
דואר ישראל ו/או שליחים וכיו"ב רשויות מוסמכות.

.7.3.2

במקרה שהפרו את תנאי התקנון ,כפי שיי דרש לצורך שמירה על זכויותיהם של
עורכי הפעילות;

.7.3.3

ככל ויינתן צו על ידי רשות מוסמכת המורה לעורכי הפעילות לעשות כן;

.7.3.4

בכל מקרה שעורכי הפעילות יסברו כי חשיפת המידע דרושה ,לצורך מניעת נזק
לגוף או לרכוש המשתתפים או צד שלישי;

עורכת הפעילות אינה מתחייבת ,כי המידע המצו י באתר לרבות פרטים ומידע שהועלו על
ידי המשתתף יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית של צדדים שלישיים
והם אינם אחראים כלפי משתתף בפעילות לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרמו לו
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כתוצאה מגישה ו/או חדירה בלתי מורשית ו/או בלתי חוקית ו/או מפעולה בזדון שנעשית
על ידי צד שלישי ללא ידיעת ו/או ללא הרשאת עורכת הפעילות.
.8

שונות
.8.1

ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי עורכת הפעילות ושל חברות אחרות מקבוצת
ניאופרם ו/או על עובדי משרד הפירסום ועל בני משפחותיהם של מי מרשימה זו.

.8.2

הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו לרבות הפעילות נשוא התקנון הוא הדין הישראלי
בלבד .סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.
תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בכל עניין הנובע
במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בפעילות הינה שנה ממועד סיומה.

==================
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