מבצע דצמבר עובדי מדינה 2018
החברה” או "סודקסו פאס ישראל בע”מ” או בשמה המסחרי להלן " "Cibus Sodexoמקיימת מבצע
בשם :מבצע דצמבר  2018עובדי מדינה.
הפעילות
בכל יום במהלך חודש דצמבר ( 2018א-ה)  Cibus Sodexoתעניק הטבה לעובדי מדינה שיבצעו
הזמנת משלוח או .Take away
ההטבה הינה פיצה משפחתית 2+תוספות למימוש בסניפי פיצה האט
הקריטריונים לזכיה
קריטריון לזכייה
1

כל מזמין  100במספר מתוך עובדי המדינה

2

כל מזמין  200במספר מתוך עובדי המדינה

3

כל מזמין  400במספר מתוך עובדי המדינה

4

כל מזמין  800במספר מתוך עובדי המדינה

5

כל מזמין  1000במספר מתוך עובדי המדינה

6

כל מזמין  1100במספר מתוך עובדי המדינה

7

כל מזמין  1200במספר מתוך עובדי המדינה

8

כל מזמין  2200במספר מתוך עובדי המדינה

9

כל מזמין  3100במספר מתוך עובדי המדינה

10

כל מזמין  3200במספר מתוך עובדי המדינה

11

כל מזמין  4100במספר מתוך עובדי המדינה

12

כל מזמין  4200במספר מתוך עובדי המדינה

13

כל מזמין  5100במספר מתוך עובדי המדינה

14

כל מזמין  5200במספר מתוך עובדי המדינה

15

כל מזמין  6100במספר מתוך עובדי המדינה

16

כל מזמין  6200במספר מתוך עובדי המדינה

17

כל מזמין  7100במספר מתוך עובדי המדינה

18

כל מזמין  7200במספר מתוך עובדי המדינה

19

כל מזמין  8100במספר מתוך עובדי המדינה

20

כל מזמין  8200במספר מתוך עובדי המדינה

21

כל מזמין  9100במספר מתוך עובדי המדינה

22

כל מזמין  9200במספר מתוך עובדי המדינה

23

כל מזמין  10100במספר מתוך עובדי המדינה

24

כל מזמין  10200במספר מתוך עובדי המדינה

25

כל מזמין  11100במספר מתוך עובדי המדינה

26

כל מזמין  11200במספר מתוך עובדי המדינה

27

כל מזמין  12100במספר מתוך עובדי המדינה

28

כל מזמין  12200במספר מתוך עובדי המדינה

29

כל מזמין  13100במספר מתוך עובדי המדינה

30

כל מזמין  13200במספר מתוך עובדי המדינה

31

כל מזמין  14100במספר מתוך עובדי המדינה

32

כל מזמין  14200במספר מתוך עובדי המדינה

33

כל מזמין  15100במספר מתוך עובדי המדינה

34

כל מזמין  15200במספר מתוך עובדי המדינה

35

כל מזמין  16100במספר מתוך עובדי המדינה

36

כל מזמין  16200במספר מתוך עובדי המדינה

37

כל מזמין  17200במספר מתוך עובדי המדינה

38

כל מזמין  18100במספר מתוך עובדי המדינה

39

כל מזמין  18200במספר מתוך עובדי המדינה

40

כל מזמין  19100במספר מתוך עובדי המדינה

41

כל מזמין  19200במספר מתוך עובדי המדינה

42

כל מזמין  20100במספר מתוך עובדי המדינה

43

כל מזמין  20200במספר מתוך עובדי המדינה

44

כל מזמין  21100במספר מתוך עובדי המדינה

45

כל מזמין  22100במספר מתוך עובדי המדינה

46

כל מזמין  22200במספר מתוך עובדי המדינה

47

כל מזמין  23100במספר מתוך עובדי המדינה

48

כל מזמין  23200במספר מתוך עובדי המדינה

49

כל מזמין  24100במספר מתוך עובדי המדינה

50

כל מזמין  24200במספר מתוך עובדי המדינה

•
•

יש כפל מבצעים  -עובד יכול לבצע הזמנה יותר מפעם אחת ביום ולהשתתף במבצע בכל
אחד מימי העבודה (א-ה) בחודש דצמבר .2018
מס' המזמינים בפועל יחושב לאחר ניכוי ביטולים

תקופת הפעילות
•
•

הפעילות תתקיים מה 3 -בדצמבר ועד ה –  31בדצמבר ( 2018כולל) בימים א-ה ובהתאם
למפורט בעמוד הפעילות ובתקנון זה ("תקופת הפעילות").
החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ,להאריך ,לקצר או לשנות את תקופתו ו/או
לבטלו מכל סיבה שתראה לה סבירה לעניין זה ,בכל עת ,באמצעות הודעה שתפרסם באתר,
ולא תשמע ו/או תתקבל כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה
בקשר לכך.

תנאי השתתפות
הפעילות תתנהל בכפוף לאמור בתקנון זה.
•

זכאים להשתתף בפעילות עובדי מדינה הרשומים לשירותי חברת  Cibus Sodexoבאמצעות
אתר החברה ו/או אפליקציית המובייל של החברה (להלן" :המשתתף" או "המזמין").
ואשר על פי הנחיית מעסיקו של העובד (מדינת ישראל) התקציב האישי להסעדה במועד
השקת השירות עומד על  16.8ש"ח לכל יום עבודה.

•

 Cibus Sodexoרשאית לפסול את השתתפותו של משתתף בפעילות ו/או לפסול את זכייתו
של משתתף בפרס ,בכל עת ,אם ביחס לאותו משתתף יתעורר אצל החברה חשד בקשר
לאחד או יותר מאלה:

(א) המשתתף הפר או לא עמד בתנאי מתנאי התקנון;
(ב) המשתתף פעל באופן המפר הוראות הדין;
(ג) המשתתף פעל באופן שיש בו משום פגיעה או חשש לפגיעה במשתתפ/ים אחר/ים או ב Cibus
 . Sodexoלמשתתף לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
•
•
•
•

המשתתף מאשר בהשתתפותו בפעילות את הסכמתו לקבל דיוורים מחברת Cibus Sodexo
המשתתף מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד Cibus
 Sodexoו/או מי מטעמה בנוגע להחלטתה בדבר זהות הזוכה
מימוש ההטבה  :באחד מסניפי פיצה האט עד לתאריך  .31.1.2019לבירור הסניפים ניתן
להיכנס לאתר או להתקשר לפיצה האט בטל' 1-700-50-60-70
לבירורים ושאלות לגבי המבצע ניתן לפנות באמצעות אתר סיבוס או שירות הלקוחות בטל'
1-700-70-11-30

קבלת הפרס
•

•

•

•
•
•
•
•
•

 Cibus Sodexoתישלח לזוכים באמצעות המייל ו/או באמצעות  SMSקוד קופון המקנה
אפשרות לקבל פיצה משפחתית 2+תוספות באחד מסניפי פיצה האט למימוש עד ה-
( 31.1.2019להלן" :ההטבה" או "הפרס") .ההודעה תישלח לזוכים באמצעות המייל ו/או
באמצעות  SMSאו בכל דרך אחרת שתקבע  Cibus Sodexoלפי שיקול דעתה הבלעדי תוך
 72שעות ממועד הזכייה
על מקבלי הפרס להציג את קוד הקופון שנשלח אליהם באחד מסניפי פיצה האט ולקבל את
ההטבה .מימוש ההטבה בסניפי פיצה האט.
במקרה בו  Cibus Sodexoלא תצליח ליצור קשר עם הזוכה במשך  72שעות ממועד הזכייה
(למשל  :העדר פרטים ,מייל שגוי שלא הגיע ליעדו וכו' ) תהיה  Cibus Sodexoרשאית לשלול
את זכאותו לפרס.
משלוח המייל או הודעת ה  SMSאל הזוכה בהתאם למפורט לעיל ייחשב כמילוי מחויבות
 Cibus Sodexoלמתן הפרס ולא תישמע כל טענה בנוגע לאי קבלת הפרס בפועל על-ידי
הזוכה.
 Cibus Sodexoשומרת לעצמה את הזכות לפרסם את שמות הזוכים בדיוורים אלקטרוניים.
קבלת הפרס כפופה לאימות זהות הזוכה של החברה אשר פורטו לעיל ,וכן הלאה על ידי
 Cibus Sodexoבכל דרך חוקית ,על פי שיקול דעתה של החברה.
הזכייה בפרס הינה זכייה אישית ,על פי הפרטים שנמסרו בעת מעמד הזכייה .לא תתאפשר
העברת הפרס מהזוכה לאדם אחר.
הפרס אינו ניתן להסבה או להמרה לכל פרס ו/או בכסף ו/או בשווה כסף ו/או מתנה אחרת
ו/או מזומן ו/או זיכוי ,ולא יוחזר בגינו כל סכום שהוא היה ולא ינוצלו במלואם.
 Cibus Sodexoשומרת לעצמה את הזכות להוסיף ,לגרוע ולשנות את הפרס ולהציע פרס
חלופי.
 Cibus Sodexoשומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהפעילות או את כולה ,על פי שיקול
דעתה ,במקרה בו יתברר כי חלה תקלה ,שיבוש ,מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע
ממשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילות ,עקב אילוצים שאינם תלויים בה ומכל סיבה
אחרת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה כלשהי .מבלי לגרוע מכלליות האמור

•

לעיל Cibus Sodexo ,רשאית לשנות את מבנה ,תוכן ,נהלי ותקופת הפעילות ,או כל מועד
המצוין בה ,סוג וכמות הפרס/ים ואופן חלוקת הפרס.
על שינוי תנאי הפעילות כאמור בסעיף זה תינתן הודעה במסגרת אתר  Cibus Sodexoו/או
בכל דרך אחרת.

כללי
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים
כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר המבצע ,לרבות באתר  Cibus Sodexoתגברנה הוראות
תקנון זה.
בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או
רבים.
החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינן לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.
מונחים ,מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו ,יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף
המחשבים ,האינטרנט והסלולר.
ההשתתפות במבצע כפופה גם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתר החברה
המשתתפים בפעילות מאשרים כי קראו ,הבינו ומסכימים לכל הוראות תקנון זה ופוטרים את
 Cibus Sodexoו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ,מכל טענה /או תביעה ו/או דרישה בקשר
לפעילות ו/או כל שלב משלבי הפעילות ,כולל שלבי המיון ו/או לתקנון ו/או לתקלות כלשהן
בקשר למבצע.
מובהר כי עצם ההשתתפות בפעילות מבטאת ומהווה הסכמה לתנאי תקנון זה על כל חלקיו,
והמשתתף בפעילות מאשר בהשתתפותו כי הוא מסכים לתקנון זה ופוטר את Cibus Sodexo
ו/או מי מטעמה מכל טענה ,דרישה או תביעה הקשורה ,במישרין או בעקיפין ,עם הפעילות
אך תנאי תקנון זה יגברו ככל שתתקיים סתירה ביניהם לפעילות והם מוותרים על כל טענה
הקשורה באלה בלא יוצא מן הכלל.
בכל מקום שרשום בתקנון זה כי שיקול הדעת הינו של  ,Cibus Sodexoלא תהא כל טענה או
דרישה מכל סוג שהוא כלפי  Cibus Sodexoאו מי מטעמה בגין השיקולים שהפעילה ,ושיקול
הדעת יהא בלעדי שלה ,ולא תחול עליה כל חובת נימוק .קביעת  Cibus Sodexoלעניין
הקשור לפעילות תהא סופית.
במידה שיידרשו אישורים מצדדים שלישיים ו/או הרשויות הרלבנטיות להשתתפות בפעילות
ו/או בשלב כלשהו מהפעילות ו/או למימוש הזכייה על ידי הזוכה/ים בפעילות ,אישורים אלה
ייחשבו כתנאים נוספים להשתתפות בפעילות ו/או למימוש הזכייה.
ארעה תקלה ,מכל סוג שהוא ,לרבות אך לא רק ,ברשת התקשורת ,ו/או ברשת המחשבים
ו/או ברשת החשמל ו/או עקב כח עליון ,שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על
התנהלותו התקינה של הפעילות בכל אופן שהוא ,ו/או כדי למנוע מכל אדם מלהשתתף
בפעילות ,לא תהא למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי  Cibus Sodexoו/או מי
מטעמה בגין כל נזק ,אבדן ,הפסד או הוצאה אחרת אשר תמצא החברה לנכון.
למען הסר ספק ,לאף משתתף כלשהו בפעילות לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר
לפעולות בהן תנקוט  Cibus Sodexoעקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ,ו/או בקשר לכל נזק
ישיר.
ההשתתפות במבצע הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף Cibus Sodexo .ו/או מי
מטעמה לא תישא באחריות ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתתף
כלשהו בגין כל הוצאה מכל מין וסוג ו/או הפסד ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי
שנגרם לו בקשר ישיר ,עקיף ,לרבות הוצאות ישירות או עקיפות ,שייגרמו להם עקב פעולות
כאמור או עקיף להשתתפותו במבצע.
מובהר כי  Cibus Sodexoלא תהיה אחראית לכל נזק ו/או פגם ו/או תקלה ו/או קלקול
שעלולים להיגרם כתוצאה ממימוש הפרס ו/או כתוצאה מההשתתפות במבצע .אחריות

•

כאמור תחול אך ורק על מתן הפרס במקרה שהגיע לידי  Cibus Sodexoמידע לפיו זכייה
בפרס נעשתה תוך מעשה עבירה ,מרמה או שלא כדין או תוך הפרת תנאי כלשהו מתנאי
תקנון זה ,תהא  Cibus Sodexoרשאית שלא למסור את הפרס למשתתף כאמור ו/או לדרוש
את הפרס חזרה מידי מי שזכה בו.
מובהר כי ל Cibus Sodexo-לא תהיה אחריות לגבי טיב פרס קרי  :איכות המנות שיוגשו ע"י
פיצה האט אשר הינם באחריותה של פיצה האט בלבד

חברת  Cibus Sodexoמאחלת הצלחה למשתתפים!

