
 

 2017חורף  פעילותתקנון 
 

 בהשתתפותו מסכים המשתתף לתנאי תקנון זה
 
 הפעילותתאריכי  .1
 

או לכל  לאי()או עד גמר המ 28.02.2016ועד ליום  18.12.2017מיום החל תקיים ת הפעילות
  תאריך אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי של אלטמן בריאות שותפות רשומה )להלן:

 גמר המוצרים כמפורט להלן. "( ו/או לחליפין עדאלטמן"
 
 פרשנות / הגדרות .2

  
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים 

רבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ו/או באתר המבצע, לכלשהם בדבר המבצע 
 .תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין

  
 ון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לכלל הציבורהתנאים בתקנון מנוסחים בלש

 ומכוון לגברים ונשים באופן שווה.
 

  הגדרות:
 
חברת קשרים  זוגי אשר יסופק ע"יספא שובר להכוונה ל – "השוברו/או " " שובר ספא"

קשרים "להלן: ) 03-5106070טלפון  3270פתח תקווה ת.ד.  5פלוס בע"מ מרחוב שמשון 
בשובר  – "קשרים פלוסהאינטרנט של "באתר הן  יםמופיעתנאים הל ובכפוף ,("פלוס

והן כמפורט בהנחיות ובתנאים המופעים בשובר  בקטגוריית אתרי ספא -פלטינום 
 .לתקנון זה שבנספח א'לדוגמא 

 
בגיר הינו בשובר שכל העושה שימוש בנוסף לכך כי השימוש בשובר מונה  ,מובהר בזאת

 בריא ותקין. ,18מעל גיל 

 
 .2019דצמבר חודש עד למימוש השובר ניתן יהיה 

 
 כנגד הצגת חשבונית רכישה ועמידה בתנאי תקנון זה. ןיינתשובר ספא 

 
ובין ", קשרים פלוס" החופשה מסופקת ובאחריותה המלאה והבלעדית שלמודגש, כי 

  .שוברתנאי ההיתר, בהתאם לקבוע ב
 

 ו, איכותשוברטיב ה הזוכה; תהא רק על הספאמובהר בזאת, כי האחריות לתיאום 
לא תהא כל  לטמןלא בכל מקרהו "רים פלוסשק"וכיוצ"ב תהא באחריותה המלאה של 

 .םוהנובע מה שוברי הספאאחריות, בין במישרין ובין בעקיפין, ל
 
 
 .לתקנון זה 'בנספח בם המפורטים מוצריה - "המוצרים"
 

 . אחר ר זוכהמוצאת השובר ספא באין אפשרות להחליף 
 

 פעילותמהות ה .2
 

ובשעות  רשתות הפארםובתי מרקחת פרטיים, בתי טבע תקיים בסניפי ת הפעילות
 הפעילות.

 
ויכולים עונים על השאלה שלהלן  לתקנון זה 'בנספח בם המפורטים מוצריהקונים אחד מ

 .(בתקנון זה וכהגדרת) ספא זוגי רשובב לזכות
 

 אופן ההשתתפות:
 באמצעותוזאת  ..."ה זר לי לעבור את החורף בשלום זמה שעו"" ה הבא:שאלהעונים על 

 www.altman.co.il  לאתר כניסה
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 45מבין כל התשובות את לפי שיקול דעתו הבלעדי, יבחר  ,לטמןאצוות שופטים מטעם 
 הכי מצחיקות, מרגשות, יפות, משעשעות, מקוריות, יצירתיות, מיוחדות ועוד. ותהתשוב

 
 הינה סופית ומוחלטת. ןאלטמצוות השופטים של החלטת 

 
המשתתף מתחייב, כי כל תוכן מכל סוג שהוא )טקסט, תמונה, קול( ו/או כל חומר אחר 
שפורסם או נשלח על ידו לא יפגע בכל זכות של אדם אחר, לרבות בזכויות קניין רוחני, לא 

טוב יהיה בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה ו/או לשון הרע ו/או פוגע בפרטיות ו/או בשמו ה
של אדם, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או 
הכלל, ו/או חומר אשר עלול לפגוע ו/או להטריד משתתפים אחרים, המבזה ו/או שעלול 
לפגוע ברגשות הציבור ו/או להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית ו/או להקים עילה 

 רך אחרת הוראות כל דין.לתביעה אזרחית או להפר בכל ד
 

נותן לאלטמן זכות בלעדית, לא מוגבלת בזמן וללא כל  פעילותהמשתתף ו/או הזוכה ב
תמורה, לעשות שימוש בכל תשובה שניתנה על ידו והבעלות על התשובה והזכות לעשות 

 בה שימוש יהיו שייכות רק לאלטמן.
 

 מלאי מוצרים .3
 

 .שוברי ספא 45ים קצא' לעיל( מו 2למבצע זה )כאמור בסעיף 
 

 מוצרים 1,000 –של מינימאלי '( נספח בכאמור ב)מוקצים מלאי מוצרים כמו כן, 
 .מינימאלים לכל אחד מהמוצרים שבנספח א'

 
 שונות .4

 
המוקדם  –כל האמור לעיל יהיה בתוקף אך ורק בתקופת המבצע או עד גמר המלאי 

 מבניהם.
 

טופס הכולל את פרטיו המלאים, מספר  באופן מלא ותקיןעל כל משתתף יהיה למלא 
האחריות על מתן פרטים נכונים מוטלת על  .טלפון נייד, דואר אלקטרוני וכתובת מגורים

ית לבטל את אהזוכה בלבד ובמידה ואחד הפרטים בזיהוי אינם תקינים, אלטמן רש
 זכאותו של הזוכה לפרס והעבירו לאחר.

 
ייגרמו למשתתף ו/או לזוכה בשל מעשה אלטמן אינה אחראית על מחדלים/נזקים אשר 

 או מחדל של צד שלישי כלשהו. 
 

 משתתף יכול לזכות בשובר ספא אחד בלבד .
 

 לא תתאפשר מכירה לסוחרים והמבצע הינו ללקוחות פרטיים בלבד.
 

 .או להמרה לאדם אחר ה הינה אישית ולא ניתנה להעברהיהזכ
 
, ן תהיה רשאית לפי שיקול דעתהשובר הספא אלטמבמסכימים במידה ויזכו  זוכיםה

בעצם השתתפותו בתחרות זאת ועוד,  .בכלי המדיה השוניםושמם לפרסם את תמונתם 
( לפרסום תמונתו ו/או שמו ו/או 2) -( למסור לאלטמן את פרטיו ו1מסכים כל משתתף )

פרטיו ו/או דבר זכייתו בפרס באמצעי קידום מכירות ותקשורת שונים, הכל לפי שיקול 
הבלעדי של אלטמן, והוא מוותר, ללא תמורה, על כל זכות ו/או טענה בנוגע לשידור  דעתה

כאמור ו/או לשימוש בצילומו ו/או בתמונתו ו/או בשמו ו/או בפרטיו לטובת אלטמן,  
במסגרת פרסומים בקשר עם תחרות זו ו/או פרסומי קידום מכירות אחרים של אלטמן. 

רה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להחליט למען הסר ספק מובהר, כי לאלטמן שמו
 על היקף פרסום התחרות והזוכים ועל אמצעי וערוצי הפרסום בהם תעשה שימוש.

 
הזוכה נותן בזאת את הסכמתו לאלטמן לשלוח אליו, לדף הפייסבוק שלו ו/או לכל מען 

ויישומה זו  פעילותאחר, את ההודעות המפורטות בתקנון זה ו/או הדרושות לצורך קיום 
 . וכן ליצור עמו קשר כנדרש לצורך כך או לכל צורך שיווקי אחר

 
שייגרם לזוכה בקשר עם  לא תישא באחריות בגין תקלה ו/או בעיה ו/או נזק אלטמן
. הזוכה מוותר בזאת באופן מוחלט וסופי על כל טענה, דרישה ו/או תובענה השוברמימוש 

 . שוברבקשר עם מימוש ה מי מטעמה/ או ו לטמןאכנגד 
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מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או  שוברשומרת לעצמה את הזכות לשנות את ה אלטמן
בתנאים נוספים ו/או חלופיים ובלבד שתימסר הודעה על כך  שוברלהתנות את הענקת ה

 למשתתפים. 
 

ו/או כל תקלה אשר תתגלה בו.  וו/או איכות שוברלא תהא אחראית לטיב ה אלטמן
ו/או כל מי מטעמה מכל טענה, דרישה ו/או  אלטמן/או מי מטעמו פוטרים את הזוכה ו

ו/או כל פגם  שוברה תובענה לגבי כל נזק, קלקול, אי תקינות, שיבוש ו/או איחור במימוש
 .שובראחר, אשר ייגרם ו/או אשר יתגלה ו/או אשר ייגרם בעקבות מימוש ה

 
תהא רשאית שלא לקבוע משתתף  אלטמןמבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין 

לידי מי שזכה בו לכאורה ו/או שהגיע אליו במעשה  שוברכזוכה ו/או שלא למסור את ה
 עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.

 
/ אינם אחראים כלפי המשתתף  הו/או מי מטעמ אלטמןלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי 

 /  לאחרלזוכה וש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף ו/או לכל נזק גוף ו/או רכ שוברהזוכה ב
 . מימוש השוברו/או נזק שנגרם במהלך  שוברבשל זכייתו ב

 
 ובני משפחותיהם אינם רשאים להשתתף במבצע . לטמןעובדי א

 
 .או לשנות את הפרס המוצע בכל עתפעילות תהיה רשאית להפסיק את ה אלטמן

 
 .אין כפל מבצעיםמובהר בזאת כי 

 
 מן תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחלק פרסי משנה. אלט

 
יינתן שיקול דעת  הפעילותבמקרה של תקלה כלשהי אשר תפריע להתנהלות התקינה של 

מלא לאלטמן להחליט האם ברצונה לבטל או לשנות או לקצר או לבצע כל פעולה אחרת 
 הפעילותאת זמן ור אלטמן תהא רשאית להאריך מ. מבלי לגרוע מהאפעילותבקשר ל

 
בכל  ויישאהינה לשם שעשוע בלבד, אלטמן ו/או מי מטעמה לא  פעילותמובהר כי ה

ו/או  פעילותאחריות כלפי מי מהמשתתפים ו/או הזוכים ו/או מי מטעמם, בקשר עם ה
ו/או תוצאותיה ו/או ההטבות, וכל משתתף ו/או זוכה מוותר בזה  פעילותאופן ניהול ה

ל טענה ו/או תביעה בגין כל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק שנגרמו באופן בלתי חוזר על כ
 , במישרין ו/או בעקיפין.הפעילותבגין 

 
או  פעילותמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אלטמן לא תהא אחראית לביטולה של ה

פסילתו של משתתף מסיבות שאינן בשליטתה ו/או בסמכותה של אלטמן, לרבות, מבלי 
או פסילת משתתף בהתאם לכל דין, או פי  פעילותמור, ביטול הלפגוע בכלליות הא

 החלטתה.
 

ים שנמסרו לידיהם לרשויות המס, ככל /ים והפרסה/תעביר את פרטי הזוכ אלטמן
 .שהדבר נדרש על פי כל דין

 
או , אור יהודה 2שברח' העמל  אלטמןלתקנון הנמצא לעיון במשרדי  פהכפו פעילותה

 .כפר סבא 20ברח' התע"ש  'לבסקיבמשרדי עורך הדין גיא ויצ
 

ובאתר  1-700-704-701נשמח להעניק לכם שרות בשרות הלקוחות שלנו בטלפון: 
 www.altman.co.il  האינטרנט שלנו

 
מקום שיפוט בלעדי בכל סכסוך ו/או תביעה של לקוח כלפי החברה יהיה בבית המשפט 

 אביב.מוסמך בתל 
 

מסכים המשתתף לכל האמור בתקנון זה באופן מוחלט ובלתי  פעילותבעצם השתתפותו ב
 חוזר. 

 
 ט.ל.ח

 

 

 
  דוגמא להנחיות ותנאים ביממוש השובר של "קשרים פלוס" –נספח א' 

http://www.altman.co.il/
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 רשימת מוצרים המשתתפים – 'בנספח                   
 תאור פריט ברקוד

 ( כשר20י לגרון )פרוטק ספרי 7290003441716

 ( כשר30פרופולנטום פלוס ) 7290003441488

 פרופולנטום 7290003176137

 ( כשר120פרוטק סירופ לח לשיעול ) 7290011387112

 ( כשר120פרוטק סירופ יבש לשיעול ) 7290011387129

 (   כשר100לבליעה ) C-500ויטמין  7290012497643

 (  כשר100ליעה )לב C-1000ויטמין  7290012497650

 ( בד"צ60מ"ג ) C  ׁ500אסטר  7290013756541

 (50טבליות לעיסה כשר ) C 500ויטמין  7290001186237

 (40פרוטק כמוסות ) 7290014775992

 ( חסכון100פרוטק כמוסות ) 7290006437495

 ( כשר50פרוטק תמצית ) 7290003441617

 ר( חסכון כש100פרוטק תמצית ) 7290010318940

 (60פרוטק גולד ) 7290003441259

 ( כשר50פרופוליס תמצית ) 7290003176144

 40פרופוליס כמ'  7290015765039

 ( כשר50אכינצאה תמצית ) 7290003176250

 כמוסות 40אכינצאה  7290015765015

 ( כשר50אכינפורס תמצית ) 7290003935390

 צ( תפוז בד"100) Cיומי ויטמין  7290008324083

 ( פטל בד"צ100) Cיומי ויטמין  7290012008634

 ( בד"צ50+50+ מולטי ) Cיומי ויטמין  7290008324090

 ( פירות בד"צ60יומי חורף ) 7290008324052

 ( ענבים בד"צ100יומי מולטי ויטמין ) 7290008324267

 ( פטל בד"צ100יומי מולטי ויטמין ) 7290012008658

 ( פירות בד"צ60ולטי פלוס )יומי מ 7290008324021

 15יומי  אבקה אריזה אישית  7290013142016

 יומי ג'ונויור 7290013150523

 ( תות יוגורט ללא סוכר כשר20יומי פרוביוטיקה ) 7290008324038

 ( תות יוגורט ללא סוכר כשר40יומי פרוביוטיקה ) 7290008324007

 גרם 75פרוביוטיק קיד אבקה  7290006437259

 גרם 50יומי פרוביוטיק אבקה  7290014775350

 ( כשר25פרוביוטיק ) 7290003441228

 ( חסכון כשר60פרוביוטיק ) 7290003441082

 (20סינוסין תרסיס לאף ) 7290006437068

 (10טראומיל טיפות אוזניים ) 7290001471906

 TAB( 50אינפלוהיל ) 7290013756060

 (70רם ידיים לעור יבש )פלקסיטול ק 7290014775466

 (56פלקסיטול קרם ידיים ) 9317129040352

 (10פלקסיטול משחה לשפתיים ) 9317129040529

 (56פלקסיטול קרם פנים לילדים ) 9317129040826

 יומי חורף משקה 7290014775978

 


