"פרסום במסגרת זירת המבצעים"
אתר  zapהשוואת מחירים מקבוצת  zapגרופ בע"מ נוטל חלק גם השנה בחגיגת הקניות הישראלית
הנערכת ביוזמת  ShoppingIL - Googleשתתקיים בתאריכים  6-7בנובמבר ומזמינה את בתי
העסק המעוניינים בכך להצטרף ולפרסם את בית העסק במסגרת פעילות זו.
כדי לאפשר חשיפה מיטבית ,העסקים המשתתפים בפעילות יוצגו הן בדף נחיתה של Google
( ShoppingILלפי קטגוריות) והן בזירת מבצעים ייחודית .הזירה תציג בפני הגולשים את המבצעים
בצורה ידידותית ונוחה ותנוהל על ידי ' zapהשוואת מחירים' (להלן.)"zap" :

 .1תנאי ההשתתפות
רק אדם ו/או בית עסק אשר מילא אחר כל התנאים הבאים ,יהא זכאי להשתתף בפרסום במסגרת
זירת המבצעים ("משתתף"):


המשתתף הינו בעל אתר אינטרנט המציג את המוצרים ו/או השירותים הנמכרים על ידו,
וכן את המידע והנתונים הרלוונטיים למוצרים ו/או השירותים הנמכרים על ידו (להלן:
"אתר העסק").



המשתתף מצהיר ומאשר כי הוא רשאי להציג ו/או לפרסם את המידע ו/או הנתונים באתר
העסק ,וכי פרסום ו/או הצגת המידע והנתונים ו/או כל נתון אודות המוצרים ו/או
השירותים ,וכן אספקת ו/או מכירת המוצרים ו/או השירותים הנעשית על ידו במסגרת
אתר העסק ,נעשים וייעשו על פי כל דין ,לרבות על פי הנחיות משרד המסחר והתעשייה
ו/או הנחיות כל רשות ממשלתית.



המשתתף יאשר בכתב (סימון  Vבמקום הנדרש) את תנאי תקנון זה.



המשתתף קיים את התנאים המפורטים בתקנון זו במלואם ,ונקלט במערכת המחשב של
 zapהשוואת מחירים.

 .2אופן השתתפות
על מנת שמשתתף יופיע בזירת המבצעים ,על המשתתף לבצע את הפעולות הבאות ("פעולות
ההשתתפות") עד לתאריך 5.11.2019



לבצע רישום לפעילות.



לאשר בכתב את תנאי התקנון.



זירת המבצעים הוקמה במיוחד עבור  ShoppingILואינה מחייבת את בתי העסק המופיעים
בה להיות לקוחות של  zapהשוואת מחירים .ההצטרפות והפעילות הינם ללא תשלום ואין
כל התחייבות בגינה.



בתי העסק המבקשים להופיע בזירת המבצעים מאשרים כי נרשמו בטופס ההצטרפות של
 Googleוהשתתפותם ב ShoppingIL-אושרה.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBgPWp7_MLiND5ViYu1GadqHvDMz
w3Sr4GDX33KjlZOHge3g/viewform



המשתתף יהא רשאי להציג באתר מבצעים מכל סוג שיבחר להציג (לדוגמא ,1+1 :קנה X
קבל  Yוכדומה)



המשתתף מתחייב כי ימכור את המוצרים ו/או השירותים הניתנים על ידו ו/או על ידי מי
מטעמו ,באופן שיעניק לצרכנים אפשרות לקבל את המוצרים והשירותים באמצעות משלוח
ו/או שליח מטעמו.



המשתתף מתחייב כי המשלוח יבוצע עד  7-30ימים בהתאם לסוג המוצר מיום ביצוע
ההזמנה ע"י הצרכן.



המשתתף מתחייב כי כל המוצרים ו/או השירותים אשר יפורסמו על ידו במהלך תקופת
הפרסום ,כפי המפורט להלן ,יהיו קיימים במלאי וכי הוא יסיר את פרסום המבצע מיד
כאשר מסתיים המלאי של המוצר ו/או השירות המפורסמים במסגרת אותו מבצע.



המשתתף מתחייב לדאוג לכך שהמחיר אשר יפורסם על ידו בזירת המבצעים יהיה זהה
למחיר המפורסם באתר המשתתף.



על המחירים לשקף עלות סופית לצרכן .דמי הובלה ,הרכבה או התקנה (למוצרים
רלוונטיים כגון ריהוט ,מיזוג וכדומה) ניתן להציג בנפרד באתר החנות ,ובלבד שהמכירה
אינה מותנית ברכישת שירותים נוספים אלו.



מוצר שאזל מהמלאי או שאין אפשרות לספקו בזמן האספקה שצוין ,יש להסיר מידית
מהממשק.



הפרטים אשר יימסרו ע"י המשתתף הינם לטובת פרסומם במסגרת  ,ShoppingILאולם
המשתתף מאשר כי  zapתוכל להתקשר אליו ,בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו ,ולהציע לו
מבצעי הצטרפות ל zap-בסיום הפעילות.



בטרם תחל הפעילות ובמהלך תקופת הפעילות תהא  zapרשאית לעשות שימוש בפרטי איש
הקשר ,שנמסרו ע"י המשתתף ,ולעדכן על התקדמות הפעילות.



משתתף יוכל לראות את נתוני הפעילות בממשק הלקוחות וזאת ע"י שם משתמש וסיסמא
שיסופקו בתחילת הפעילות.



המשתתף נדרש לצרף את הלוגו של בית העסק לממשק המשתמש .הלוגו יצורף בתהליך
ההרשמה במטרה לבצע קישור של בית העסק לדף הנחיתה.



כל החומרים הגרפיים שיסופקו ע"י המשתתף בממשק בית העסק יהיו לשימוש בית העסק
בתקופת הפעילות.



האחריות הבלעדית על ביצוע פעולות ההשתתפות ,כמפורט לעיל ,חלה על המשתתףzap .
אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או
שיבוש בפרטים שנקלטו במערכת המחשב שלה ו/או לכל נזק ,הטעייה ,מרמה ,חסרון כיס
ו/או כל טענה אחרת בקשר עם הפרטים ו/או בנוגע למהימנותם .מובהר כי רישומי
המשתתף ,המתקבלים בעמוד  zapו/או במערכת המחשב שלה ,שהוזנו על ידי המשתתף
במסגרת הפעילות יהוו ראיה מכרעת לנכונותם ו/או לעצם שליחתם על-ידי המשתתף ולא
תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או חוסר בפרטים ו/או אי דיוק בפרטים
שנקלטו כאמור.



למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי רק משתתף אשר פרטיו נקלטו בפועל אצל  zapבאופן נכון
ומדויק יהא זכאי להשתתף בפעילות.



כל משתתף מסכים ומאשר כי  zapתהא רשאית לשמור במאגריה את פרסום ההשתתפות
ו/או הפרטים שנמסרו על-ידו ,לשם ביצוע ,מעת לעת ,פעולות כגון ,יצירת קשר עמו ,פרסום,
מתן שירותי דיוור ,על ידי  zapו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים ,איסוף מידע אודותיו
ושימוש בו ,לרבות אחסונו ,העברתו ושיתופו ,על ידי  zapו/או מי מטעמו ו/או גורמים
אחרים ,למטרות סטטיסטיות ו/או לעשיית עסקאות מכל סוג עם לקוחות וצדדים
שלישיים ,ולצרכים מסחריים אחרים ,זאת ללא תשלום כל תמורה.



עדכון הפרטים ו/או אישור הפרטים ו/או הרשמה לפעילות ו/או פרסום כלשהו במסגרת
ההשתתפות בפעילות ,מהווה הסכמת המשתתף לקבלת דברי פרסומת (לרבות באמצעות
דואר אלקטרוני ,מסרונים ,פקסימיליה ,טלפון או דואר רגיל) ,כמו כן למשתתף לא תהא
כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד  ,zapו/או מי מטעמה ,בכל עניין ודבר הקשור,
במישרין ו/או בעקיפין ,במסירת הפרטים לבית העסק ו/או בשמירת הפרטים ו/או עשיית
השימוש בהם.

 .3תקופת הפעילות

הפעילות תחל בתאריך  6.11.19בשעה  00:00ותסתיים בתאריך  7.11.19בשעה "( 23:59תקופת
הפעילות").
 zapשומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לקצר את תקופת הפעילות ו/או כל פעילות אחרת
הקשורה בה בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל צורך במתן נימוק.
כמו כן zap ,רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי כל צורך במתן נימוק ,שלא לפרסם פרטים
ופרסומים ,כולם או חלקם של משתתף או משתתפים אשר נרשמו לפעילות.

 .4כללי
על הפעילות יחולו ההוראות הבאות כדלקמן:
עצם השתתפות המשתתף בפעילות מהווה אישור מצידו ,כי ידוע לו שהשתתפותו בפעילות הינה
בכפוף לכל תנאי ו/או סייג המצוי בתקנון זה וכי נעשתה בהסכמתו המלאה.
תקנון זה חל על המשתתף בנוסף לתנאי השימוש באתר  zapהשוואת מחירים.

כל משתתף מסכים בעצם השתתפותו לכך ש zap-תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטיו במסגרת
יחסי ציבור שתערוך בנוגע לפעילות.
כל משתתף מסכים בעצם השתתפותו לכך ש zap-תהיה רשאית לעשות שימוש במידע שנקלט בעמוד
הפעילות ו/או במחשבי  zapוזאת בכפוף לדין.
בעצם ההשתתפות בפעילות מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון והוא מקבל עליו
את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון ,מסכים המשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל
דבר ועניין.
בכל מקרה של אי-התאמה ו/או סתירה בין הקבוע בתקנון זה לבין הנאמר במודעת פרסום ו/או בכל
פרסום או מתן מידע אחר לציבור המשתתפים ,בין אם על-ידי  zapובין אם על-ידי גורם מוסמך
מטעמו ,יגבר הקבוע בתקנון זה.
כל משתתף המעוניין להשתתף בפעילות מוותר כתנאי מוקדם לזכאותו להשתתף בפעילות על כל
טענה בקשר עם אי קליטת הנתונים ששידר לצורך השתתפות ,או מחיקתם ממאגר הנתונים של

המשתתפים zap .אינה אחראית ולא תהא אחראית באופן כלשהו לפעילותה התקינה של רשת
הטלפונים 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 .למען הסר ספק ,לאף משתתף כלשהו בפעילות לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר
לפעולות בהן תנקוט  zapעקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ,ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף,
לרבות הוצאות ישירות או עקיפות ,שייגרמו עקב פעולות כאמור .במקרה של תקלה ו/או טעות
כאמור ,תהא  zapרשאית ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לבטל את הפעילות ,או לנקוט בכל
פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון .כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון ותחייב כל משתתף .בכל
מקרה לא תהיה למשתתף כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד  zapוכל גוף אחר הקשור בפעילות,
או מי מטעמם ,בכל עניין ודבר הקשור ,במישרין או בעקיפין ,בפעילות ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל ,בכל הקשור לפרסומי המשתתף.

למען הסר ספק ,רישומי  zapיהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או לקליטת פרטים במסגרת
פעילות זו ולא תועלה כל טענה ע"י משתתף בדבר נכונות ו/או אי-נכונות ו/או דיוק הפרטים שנקלטו
במערכת כאמור.

