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 לא אקיוביו? לא תודה! "קמפיין  - " 50%-קופסה שניה ב" תקנון מבצע

 
 

 עדשות המגעשל אחד ממותגי ) 1( קופסהבעת רכישת הנחה  50%-ב) 2( שניההטבה של קופסא 

 MOIST ®DAY ACUVUE-1 או  ruEyeT ®DAY ACUVUE-1®:הבאים ACUVUE®של מותג 

   או  SASYACUVUE O® או TISMAMGfor ASTI MOIST ®DAY ACUVUE-1  או

 for ASTIGMATISM   ®SACUVUE OASY  או Day-1 ®SACUVUE OASY או 

  MOIST MULTIFOCAL ®DAY ACUVUE-1 או ™Transitions  with  ®SACUVUE OASY   

 TISMAfor ASTIGM Day-1 ®SACUVUE OASYאו 

 

 כללי

: ןל ה(לטיבת ג'ונסון & ג'ונסון ויז'ן בע"מ  ך חרד   .J-C Health Care Ltdעל ידי חברת  הטבה הנערך  מבצע .1

 . ")החברה"

 ם במבצע:המוצרים המשתתפי .2

 לשימוש חד יומי  CUVUEA®אקיוביו עדשות מגע   •

 ®TruEye ®DAY ACUVUE-1    אוMOIST ®DAY ACUVUE-1 אוMOIST for  ®DAY ACUVUE-1

ASTIGMATISM  ,Day-1® ACUVUE OASYS   ,OCALFIMOIST MULT ®DAY ACUVUE-1  ,

ASTIGMATISM for Day-1® ACUVUE OASYS 

 חוזר שלשימו   ACUVUE®אקיוביו עדשות מגע   •

®ACUVUE OASYS  או for ASTIGMATISM ®OASYS ACUVUE    או                                      
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™Transitions  with  ®SACUVUE OASY 
   

רא המבצ .3 לתיקון  הזקוקים  פרטיים  ללקוחות  מיועד  עדשות  ייע  של  הקיים  הפרמטרים  בטווח  ה 

 UEACUV® המגע 

הזקובמסגרת   .4 פרטי  כל אדם  בכ  קהמבצע,  יוכל,  ראייה  (להלן: לתיקון  זה  וכמפורט בתקנון  פוף 

לרכוש  "התקנון" מגע  של    הופסק  1)  ולקבל  עדשות  הנ"ל  מהמותגים  אחד  קופסה   –הטבה  של 

  . חנות בה תתבצע הרכישההותה בא ,הנחה  50%-שניה ב

 

 ות דרגה

 בתקנון זה: .5

ניתן יהיה לממשו, בהתאם  אך ורק חנויות אופטיקה אשר תהינה שותפות למבצע ובהן –" חנויות"

 דעתה הבלעדי.   להחלטת החברה בהתאם לשיקול

, באחת החנויות,  לעיל, לשימוש עצמי 2מבין המנויים בסעיף ) 1(קופסה אחת  רכישת  –" רכישה"

 נזקק לתיקון ראייה. ה בתקופת המבצע, על ידי אדם פרטי

צע ע"י החנויות  להשתתף במב םות ונמצא מתאיאשר ביצע רכישה באחת החנוי אדם פרטי  –" משתתף"

 להלן.  6כאמור בסעיף 

אקיוביו  עדשות מגע  של בחנות  נקבעמהמחיר ש 50%בהנחה של  ) נוספת 1קופסא אחת (  –" הטבה"             
®ACUVUE   לפי מרשם עין ימין או עין   על ידי המשתתף השנרכש  סהלקופ ההז תנת בהנחה תהיה. הקופסה שני

 2לפי פירוט המותגים שמפורטים בסעיף  הרכישה.בה תתבצע  באותה חנות שהיהרכאותה במעמד  שמאל,

 ACUVUE®  הקיימות במגוון עדשות מגע המבצע תקף לכל גדלי האריזות  -  ת עדשות"ס"קופ          

 

 בצע מהותוקף תקופת 

 6.12.2020ועד ליום   15.11.2020 מיוםהחל קף היה בתוי המבצע .6

מובהר    .ם במבצעמבין המותגים המשתתפי  אותת/עסקרכישו  5,000ה  נ הכמות ההטבות המיועדת למבצע   .7
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יקבלו את ההטבה במסגרת המבצע. לעניין זה יהוו רישומי החברה   שוניםהמשתתפים הרא  5,000כי רק  

 צע ראיה חלוטה.  להשתתפות במב תימבאשר למועד הזכאות של רכישה מסו

 . פר מטופל אין הגבלה למספר המימושים .8

כלש .9 לאדם  תהיה  משתתף,לא  לרבות  טע  הו,  להשתתף כל  מתאים  ימצא  ולא  במידה  החברה  כנגד  נה 

יזכו בהשתתפות המשתתפים הראשונים אשר    5,000א יהיה בין  ן זה, ו/או במידה ולקנובת  במבצע כאמור

ו/או היה רשאי להשתתף במבצע מכל סיבה אחרת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של  יא  ול  במידה  במבצע, 

א יהיה זכאי להשתתף במבצע. החברה שומרת לעצמה  או נאמר לאותו אדם כי הו  החברה, אף אם הובטח

רך במתן הודעה  הטבות המיועדות למבצע מפעם לפעם, בלא צול או להקטין את סך ההגדיות לאת הזכ

כאמור   הנחה  50%-בקופסאות    000,5זה הינה     ההטבות המיועדות למבצעמות  כ   יכ,  כלשהי. מובהר בזאת

 לעיל.  5בסעיף 

לפי שיקול   ,נאיוו/או לשנות את ת  המבצע מעת לעתתקופת  את  ו/או לקצר  תהיה רשאית להאריך    ההחבר .10

ועבר בכתב ו/או בדוא"ל לחנויות המשתתפות במבצע ותפורסם על פי הודעה שת  דעתה הבלעדי והמוחלט,

 ר האינטרנט של החברה.באת

בכל עת שנות את תנאיו,  ו/או ל  עהמבצ, החברה תהיה רשאית להפסיק את  בתקנון זההאמור  כל  על אף   .11

 .א צורך במתן הודעה מראשולל

 

 תנאי המבצע 

לשיקול דעתו של האופטומטריסט    ףוקבלת ההטבה בעת ביצוע רכישה, תעשה בכפו במבצע ותההשתתפ

המגע  בחנות האופטיקה לעניין התאמתו של אותו אדם המבקש להשתתף במבצע לשימוש בעדשות

יסט תהיה סופית ולא להנחיות החברה. החלטת האופטומטר בהתאם  ACUVUE® אקיוביומותג  מ

 עליה. ניתן יהיה לערער 

 ביצוע הרכישה, בהתאם להוראות תקנון זה.  קבלת ההטבה תהיה מהחנות בה יבצע המשתתף רכישה, עם .12

עדשות המגע ו/או קופסאות עדשות המגע, המוצגות בשלט המפרסם את תנאי המבצע ו/או בכל פרסום  .13

ו/או קופסאות אלהך המחשה בלבד. החברה אינה מתחייבנן לצור אחר ה ת (לרבו  ת לזמינות של עדשות 

 לכלול אותם בתנאי המבצע.  בפרמטרים המוצגים) ו/או לאפשרות של רכישתם ו/או
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מובהר בזאת כי מלאי עדשות המגע אשר ימכרו במסגרת המבצע בכל אחת מהחנויות הינו מוגבל, אינו   .14

אח ואינו  מראש  בכל  קבוע  לגורם  יד  או  לאדם  תהיה  לא  השתתפותו החנויות.  כי  על  טענה  כל  כלשהו 

 בגין אי זמינות העדשות כאמור. נמנעה  במבצע 

 שונות 

 כפל מבצעים .15

 . ין כפל מבצעים או חפיפה עם מבצעים אחרים של החברהא

 לשון הפניה 

 . ולהפךכל האמור בתקנון בלשון "זכר" מתייחס גם ללשון "נקבה"  

 העדר אחריות  .16

חד או י, מיוצאתולנזק כלשהו, ישיר או עקיף, ת  םאיאחר  יוולא יה  םאינו/או מי מטעמה  החברה   .16.1

ו/או שינויו של צ מהוצאתו אל הפועל של המבאחר, שיגרם כתוצאה   ו/או קיומו של המבצע,  ע, 

 .   המבצע ו/או ביטולו של המבצע

באחריות במקרה   ויישא  לאהחברה ו/או מי מטעמה  מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה מובהר, כי   .16.2

, לרבות תו ו ו/או בפעולבהסכמתכרוך    ההטבהל צד שלישי כלשהו שמימוש  של מעשה או מחדל ש

כלשהו שלישי  צד  בין  עם    החברהלבין    מחלוקת  חלוקת המבצע,  בקשר  על  להשפיע  העלולה 

 ו. ו/או על מימוש ההטבה

מי מטעמה   .16.3 ו/או  נזקים, מכל מ  ויישאלא  החברה  של  וסוגבאחריות במקרה  שייגרמו   ין  שהוא, 

   .בהטבהגמת נפש הקשורים  בגין עאו בעקיפין, לרבות, אך לא רק, נזקים במישרין  ,למשתתף

תו ו/או לאיכואו  /ו   כאמורההטבה  בצורה כלשהי לטיב    םאחראי  יהיו  לא החברה ו/או מי מטעמה   .16.4

 לכל נזק, הוצאה, הפסד שייגרמו לזוכה בקשר עם או כתוצאה ממימוש ההטבה. 

 עה בה ניתן יהיה להשתתף במבצתקופהאת    פי שיקול דעתה הבלעדי לקצר-ת, עלרשאי רה  החב .16.5

לשנות   -ו/או  ף עליהם או לגרוע מהם;  ילהוס  -ו/או  ;  המבצעלשנות את תנאי    -ו/או    ;כוהאריאו ל

בכל עת. כל פעולה   המבצעלבטל את    -המבצע; ו/או  המוענק במסגרת    ההטבהו/או להחליף את  

חוב תלא    החברהובמבצע,  משתתף  ותחייב כל צרכן ו/או    המבצעקנון  וספת לת כאמור תיחשב כת

כל י   בגין  שנזק  עקיפות,  או  ישירות  הוצאות  לרבות  עקיף,  ו/או  עקב  ישיר  דהוא  למאן  יגרמו 
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 .פעולות כאמור

על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם   .17

 יפו בלבד. -אביב -ת המוסמכת בתלובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטיתקנון יה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
®ACUVUE  ,®ACUVUE OASYS  ,ISTMO ®ACUVUEDAY -1  ,®TruEye ®DAY ACUVUE-1 הינם שמות מסחריים ,

 . 2020גיי סי הלת' קר בע"מ   ©גיי סי הלת' קר בע"מ.  לשומים רש

™Transitions מסחרי רשום.  הלוגו, הטכנולוגיה ועדשות המגע העונים לשם: ימן הוא סTransitions 
Light Intelligent Technology    הם סימנים מסחריים שלTransitions Optical, Inc    משמשים תחת רישיון

 . Transitions Optical Limitedאת 

 . 2020©  ג'יי סי הלת' קר בע"מ 
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	הטבה של קופסא שניה (2) ב-50% הנחה בעת רכישת קופסה (1) של אחד ממותגי עדשות המגע של מותג  ACUVUE®הבאים: 1-DAY ACUVUE® TruEye® או1-DAY ACUVUE® MOIST
	או  1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM או ACUVUE OASYS®  או
	for ASTIGMATISM  ACUVUE OASYS®  או ACUVUE OASYS® 1-Day או
	1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL או ACUVUE OASYS®  with  Transitions™
	או ACUVUE OASYS® 1-Day for ASTIGMATISM
	כללי
	1. מבצע הטבה הנערך על ידי חברתJ-C Health Care Ltd.  דרך חטיבת ג'ונסון & ג'ונסון ויז'ן בע"מ (להלן: "החברה").
	2. המוצרים המשתתפים במבצע:
	 עדשות מגע  אקיוביו ACUVUE®  לשימוש חד יומי
	1-DAY ACUVUE® TruEye®  או 1-DAY ACUVUE® MOIST או1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM , ACUVUE OASYS® 1-Day , 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL, ACUVUE OASYS® 1-Day for ASTIGMATISM
	1-DAY ACUVUE® TruEye®  או 1-DAY ACUVUE® MOIST או1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM , ACUVUE OASYS® 1-Day , 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL, ACUVUE OASYS® 1-Day for ASTIGMATISM
	 עדשות מגע  אקיוביו ACUVUE®   לשימוש חוזר
	ACUVUE OASYS® או ACUVUE OASYS® for ASTIGMATISM    או                                      ACUVUE OASYS®  with  Transitions™
	ACUVUE OASYS® או ACUVUE OASYS® for ASTIGMATISM    או                                      ACUVUE OASYS®  with  Transitions™
	3. המבצע מיועד ללקוחות פרטיים הזקוקים לתיקון ראייה בטווח הפרמטרים הקיים של עדשות המגע ACUVUE®
	4. במסגרת המבצע, כל אדם פרטי הזקוק לתיקון ראייה יוכל, בכפוף וכמפורט בתקנון זה (להלן: "התקנון") לרכוש 1 קופסה של עדשות מגע של אחד מהמותגים הנ"ל ולקבל הטבה – קופסה שניה ב-50% הנחה, באותה החנות בה תתבצע הרכישה.
	5. בתקנון זה:
	"חנויות" – אך ורק חנויות אופטיקה אשר תהינה שותפות למבצע ובהן ניתן יהיה לממשו, בהתאם להחלטת החברה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
	"רכישה" –  רכישת קופסה אחת (1) מבין המנויים בסעיף 2 לעיל, לשימוש עצמי, באחת החנויות, בתקופת המבצע, על ידי אדם פרטי הנזקק לתיקון ראייה.
	"משתתף" – אדם פרטי אשר ביצע רכישה באחת החנויות ונמצא מתאים להשתתף במבצע ע"י החנויות כאמור בסעיף 6 להלן.
	"הטבה" –  קופסא אחת (1) נוספת בהנחה של 50% מהמחיר שנקבע בחנות של עדשות מגע אקיוביו ACUVUE®  . הקופסה שניתנת בהנחה תהיה זהה לקופסה שנרכשה על ידי המשתתף לפי מרשם עין ימין או עין שמאל, במעמד אותה הרכישה באותה חנות בה תתבצע הרכישה. לפי פירוט ...
	"קופסת עדשות" - המבצע תקף לכל גדלי האריזות הקיימות במגוון עדשות מגע  ACUVUE®
	תקופת ותוקף המבצע
	6. המבצע יהיה בתוקף החל מיום 15.11.2020 ועד ליום  6.12.2020
	7. כמות ההטבות המיועדת למבצע הנה 5,000 רכישות/עסקאות מבין המותגים המשתתפים במבצע. מובהר כי רק 5,000 המשתתפים הראשונים יקבלו את ההטבה במסגרת המבצע. לעניין זה יהוו רישומי החברה באשר למועד הזכאות של רכישה מסוימת להשתתפות במבצע ראיה חלוטה.
	8. אין הגבלה למספר המימושים פר מטופל.
	9. לא תהיה לאדם כלשהו, לרבות משתתף, כל טענה כנגד החברה במידה ולא ימצא מתאים להשתתף במבצע כאמור בתקנון זה, ו/או במידה ולא יהיה בין 5,000 המשתתפים הראשונים אשר יזכו בהשתתפות במבצע, ו/או במידה ולא יהיה רשאי להשתתף במבצע מכל סיבה אחרת עפ"י שיקול דעתה הבלע...
	10. החברה תהיה רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע מעת לעת ו/או לשנות את תנאיו, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, על פי הודעה שתועבר בכתב ו/או בדוא"ל לחנויות המשתתפות במבצע ותפורסם באתר האינטרנט של החברה.
	11. על אף כל האמור בתקנון זה, החברה תהיה רשאית להפסיק את המבצע ו/או לשנות את תנאיו, בכל עת וללא צורך במתן הודעה מראש.
	תנאי המבצע
	ההשתתפות במבצע וקבלת ההטבה בעת ביצוע רכישה, תעשה בכפוף לשיקול דעתו של האופטומטריסט בחנות האופטיקה לעניין התאמתו של אותו אדם המבקש להשתתף במבצע לשימוש בעדשות המגע ממותג אקיוביו ACUVUE®  בהתאם להנחיות החברה. החלטת האופטומטריסט תהיה סופית ולא ניתן יהיה ל...
	12. קבלת ההטבה תהיה מהחנות בה יבצע המשתתף רכישה, עם ביצוע הרכישה, בהתאם להוראות תקנון זה.
	13. עדשות המגע ו/או קופסאות עדשות המגע, המוצגות בשלט המפרסם את תנאי המבצע ו/או בכל פרסום אחר הנן לצורך המחשה בלבד. החברה אינה מתחייבת לזמינות של עדשות ו/או קופסאות אלה (לרבות בפרמטרים המוצגים) ו/או לאפשרות של רכישתם ו/או לכלול אותם בתנאי המבצע.
	14. מובהר בזאת כי מלאי עדשות המגע אשר ימכרו במסגרת המבצע בכל אחת מהחנויות הינו מוגבל, אינו קבוע מראש ואינו אחיד בכל החנויות. לא תהיה לאדם או לגורם כלשהו כל טענה על כי השתתפותו במבצע נמנעה בגין אי זמינות העדשות כאמור.
	15. כפל מבצעים
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	16.1. החברה ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים לנזק כלשהו, ישיר או עקיף, תוצאתי, מיוחד או אחר, שיגרם כתוצאה מהוצאתו אל הפועל של המבצע, ו/או קיומו של המבצע, ו/או שינויו של המבצע ו/או ביטולו של המבצע.
	16.2. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה מובהר, כי החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות במקרה של מעשה או מחדל של צד שלישי כלשהו שמימוש ההטבה כרוך בהסכמתו ו/או בפעולתו, לרבות מחלוקת בין צד שלישי כלשהו לבין החברה בקשר עם המבצע, העלולה להשפיע על חלוקת ההטבה ו/א...
	16.3. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות במקרה של נזקים, מכל מין וסוג שהוא, שייגרמו למשתתף, במישרין או בעקיפין, לרבות, אך לא רק, נזקים בגין עגמת נפש הקשורים בהטבה.
	16.4. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בצורה כלשהי לטיב ההטבה כאמור ו/או לאיכותו ו/או לכל נזק, הוצאה, הפסד שייגרמו לזוכה בקשר עם או כתוצאה ממימוש ההטבה.
	16.5. החברה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי לקצר את התקופה בה ניתן יהיה להשתתף במבצע או להאריכו; ו/או - לשנות את תנאי המבצע; ו/או - להוסיף עליהם או לגרוע מהם; ו/או - לשנות ו/או להחליף את ההטבה המוענק במסגרת המבצע; ו/או - לבטל את המבצע בכל עת. כל פעולה ...

	17. על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.

