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17.10.21  
  

  
  

  2021 נובמבר "תוכניות שנתיות" תקנון מבצע
  
  

לשימוש   מגע  של עדשות"תוכנית שנתית" ים מתנה  בעת רכישת חודש 2הטבה של  

      ACUVUE®  ממותג אקיוביו  יומיחד 

 

  כללי 

ג'ונסון & ג'ונסון ויז'ן   דרך חטיבת     .J-C Health Care Ltdעל ידי חברת  הטבה הנערך   מבצע .1

 . ")החברה": (להלןבע"מ 

 מוצרים המשתתפים במבצע:ה .2

  אקיוביו עדשות מגע  מגוון מותגי®ACUVUE    לשימוש יומי  

 ®TruEye ®DAY ACUVUE-1   אוMOIST ®DAY ACUVUE-1 אוDAY -1

MOIST for ASTIGMATISM  ®ACUVUE ,Day-1® ACUVUE OASYS  ,DAY -1

MOIST MULTIFOCAL ®ACUVUE 

 

פרטיים   .3 ללקוחות  מיועד  בטווח  המבצע  ראייה  לתיקון  הקיים הזקוקים  הפרמטרים 

  UEACUV® של עדשות המגע 

יוכל, בכפוף וכמפורט בתקנון  במסגרת   .4 המבצע, כל אדם פרטי הזקוק לתיקון ראייה 

(להלן שנתית""התקנון":  זה  "תוכנית  לרכוש  ולקבל   )  הנ"ל  מהמותגים  אחד  של 

    . בחינם באותה חנות בה תתבצע הרכישההטבה 
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  הגדרות 

  ון זה: קנבת .5

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

  בהתאם להחלטת החברה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

ישת "תוכנית שנתית" לפי ההגדרות המצוינות בסעיף זה, של אותו מותג מבין  רכ  –" רכישה"

ויות, בתקופת המבצע, על ידי אדם פרטי  לעיל, לשימוש עצמי, באחת החנ 1המנויים בסעיף 

  הנזקק לתיקון ראייה. 

מספר קופסאות המכיל כמות עדשות המתאימה לשנה של שימוש לפי   – "תוכנית שנתית"

  המוצר.  המלצת השימוש של  

    עדשות.  720"תוכנית שנתית" לעדשות מגע חד יומיות ממותג אקיוביו, סה"כ  

א מתאים להשתתף במבצע אחת החנויות ונמצאשר ביצע רכישה ב אדם פרטי –" משתתף"

  להלן.  6ע"י החנויות כאמור בסעיף 

  לשימוש יומי חד פעמי מעדשות מגע    "תוכנית שנתית"לרוכשים   ים מתנהחודש  2–" הטבה"

     ACUVUE®אקיוביו 

  לפי הפירוט הבא:  

חודשים   2 ו יינתנ  ACUVUE®של אקיוביו  ממגוון החד יומיות  "תוכנית שנתית"ל

עדשות לפי    30מארזים של  6או   עדשות  90 של מארזים 2(עדשות  180  –מתנה 

  .  )הזמינות

של אותו     שנרכשו על ידי המשתתף, בעת רכישת "תוכנית שנתית"  לפי המרשמיםההטבה תנתן 

  מותג באותה חנות בה תתבצע הרכישה. 

  

  

  המבצעותוקף תקופת 

 כולל.  29.11.2021 ועד ליום   9.11.2021 מיוםהחל המבצע יהיה בתוקף  .6
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הנה   .7 למבצע  (  500כמות ההטבות המיועדת  במבצע  מבין המותגים המשתתפים    30קופסאות 

אחת כל  מגע  בהוראות  עדשות  כמפורט  רכישה  לביצוע  ובכפוף  לאחר  כ"הטבה"  המוענקות   (

רק   כי  מובהר  זה,  המבצע.    500תקנון  במסגרת  ההטבה  את  יקבלו  הראשונים  המשתתפים 

ר למועד הזכאות של רכישה מסוימת להשתתפות במבצע י החברה באשיהוו רישומ  לעניין זה

 ראיה חלוטה.  

יוכל ליהנות מהמבצע פעם אחת בלבד. מובהר בזאת, כי המבצע מוגבל לרכישה   .8 כל משתתף 

במבצע  המשתתפות  העדשות  של  שנתית"  מ"תוכנית  יותר  קנה  אם  גם  קרי  אדם,  לכל  אחת 

 לא יותר. ה המצוינת וורק את ההטבכמפורט בתקנון זה, יקבל אך 

מתאים   .9 ימצא  ולא  במידה  החברה  כנגד  טענה  כל  משתתף,  לרבות  כלשהו,  לאדם  תהיה  לא 

בין   יהיה  ולא  במידה  ו/או  זה,  בתקנון  כאמור  במבצע  המשתתפים הראשונים    500להשתתף 

  אשר יזכו בהשתתפות במבצע, ו/או במידה ולא יהיה רשאי להשתתף במבצע מכל סיבה אחרת 

י של החברה, אף אם הובטח או נאמר לאותו אדם כי הוא יהיה זכאי  דעתה הבלעד  עפ"י שיקול

ההטבות   סך  את  להקטין  או  להגדיל  הזכות  את  לעצמה  שומרת  החברה  במבצע.  להשתתף 

כמות   כי  בזאת,  מובהר  כלשהי.  הודעה  במתן  צורך  בלא  לפעם,  מפעם  למבצע  המיועדות 

  לעיל.    4 כאמור בסעיףיחידות   500ההטבות המיועדות למבצע זה הינה  

,  ו/או לשנות את תנאיו  המבצע מעת לעתתקופת  את  ו/או לקצר  תהיה רשאית להאריך    ההחבר . 10

והמוחלט, הבלעדי  דעתה  שיקול  שת  לפי  הודעה  פי  לחנויות  על  בדוא"ל  ו/או  בכתב  ועבר 

 המשתתפות במבצע ותפורסם באתר האינטרנט של החברה.

אף   . 11 זההאמור  כל  על  להפבתקנון  רשאית  תהיה  החברה  את  ,  את    המבצעסיק  לשנות  ו/או 

 .בכל עת וללא צורך במתן הודעה מראשתנאיו, 

  

 

  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  

בהתאם להנחיות החברה. החלטת    ACUVUE® אקיוביומותג המגע מ שותלשימוש בעד
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  האופטומטריסט תהיה סופית ולא ניתן יהיה לערער עליה.

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

 להוראות תקנון זה.  

ב  . 13 המוצגות  המגע,  עדשות  קופסאות  ו/או  המגע  חומר עדשות  המבצע  המפרסם    כל  תנאי  את 

ו/או בכל פרסום אחר הנן לצורך המחשה בלבד. החברה אינה מתחייבת לזמינות של עדשות  

לכלול   ו/או  רכישתם  של  לאפשרות  ו/או  המוצגים)  בפרמטרים  (לרבות  אלה  קופסאות  ו/או 

 אותם בתנאי המבצע. 

ה . 14 מהחנויות  אחת  בכל  המבצע  במסגרת  ימכרו  אשר  המגע  עדשות  מלאי  כי  בזאת  ינו  מובהר 

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.  

  שונות

 כפל מבצעים  . 15

  מימוש אחד ללקוח. ,אין כפל מבצעים

 לשון הפניה . 16

  .להפךו כל האמור בתקנון בלשון "זכר" מתייחס גם ללשון "נקבה" 

  העדר אחריות  . 17

מטעמה  החברה   .17.1 מי  יה  םאינו/או  עקיף,    םאחראי  יוולא  או  ישיר  כלשהו,  לנזק 

מהוצאתו אל הפועל של המבצע, ו/או קיומו  צאתי, מיוחד או אחר, שיגרם כתוצאה ות

  .  של המבצע, ו/או שינויו של המבצע ו/או ביטולו של המבצע

כי   .17.2 מובהר,  זה  בתקנון  מהאמור  לגרוע  מטעמה    החברהמבלי  מי    ו יישאלא  ו/או 

מע של  שמימוש  באחריות במקרה  צד שלישי כלשהו  של  כרוך    ההטבהשה או מחדל 

ו/או בפעול לבין  תובהסכמתו  צד שלישי כלשהו  בין  לרבות מחלוקת  בקשר    החברה , 

 ו. ו/או על מימוש  ההטבההעלולה להשפיע על חלוקת  המבצע, עם 

ה של נזקים, מכל מין וסוג שהוא,  באחריות במקר   ויישאלא  החברה ו/או מי מטעמה   .17.3
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נפש    , תףשייגרמו למשת עגמת  בגין  נזקים  לא רק,  במישרין או בעקיפין, לרבות, אך 

    .בהטבההקשורים 

ו/או מי מטעמה   .17.4 או  /ו  כאמור ההטבה  בצורה כלשהי לטיב    ם אחראי  יהיולא  החברה 

ממימוש תו ו/או לכל נזק, הוצאה, הפסד שייגרמו לזוכה בקשר עם או כתוצאה  לאיכו

 ההטבה. 

עלהחברה   .17.5 דעתה-רשאית,  שיקול  את    פי  לקצר  יהיה תקופ ההבלעדי  ניתן  בה  ה 

להוסיף עליהם   - ו/או  ;  המבצעלשנות את תנאי    - ו/או    ;כואו להארי  להשתתף במבצע 

מהם;   לגרוע  את    - ו/או  או  להחליף  ו/או  במסגרת    ההטבהלשנות  המבצע; המוענק 

  המבצעלה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון  בכל עת. כל פעו  המבצעלבטל את    -ו/או  

חוב בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף,  תלא    החברהובמבצע,  ל צרכן ו/או משתתף  ותחייב כ

 . לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו למאן דהוא עקב פעולות כאמור

סוגיה  . 18 או  סכסוך  וכל  ישראל  מדינת  דיני  יחולו  בו  הכרוך  כל  ועל  פרשנותו  זה,  תקנון    על 

יפו  -אביב-רכאה השיפוטית המוסמכת בתלמשפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הע

 בלבד.

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

 

  

 www.acuvue.co.il    9586880-09פקס:  9591153-09טל:     0006099קיבוץ שפיים 

 

  

  

 

  

  

®ACUVUE ,DAY-1 ®SACUVUE OASY  ,MOIST ®DAY ACUVUE-1 ,®eTruEy ®DAY ACUVUE-1 הינם שמות ,
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