17.10.21

תק ון מבצע "תוכ יות ש תיות" ובמבר 2021
הטבה של  2חודשים מת ה בעת רכישת "תוכ ית ש תית" של עדשות מגע לשימוש
חד יומי ממותג אקיוביו ®ACUVUE

כללי
.1

מבצע הטבה ה ערך על ידי חברת  J-C Health Care Ltd.דרך חטיבת ג'ו סון & ג'ו סון ויז'ן
בע"מ )להלן" :החברה"(.

.2

המוצרים המשתתפים במבצע:

 מגוון מותגי עדשות מגע אקיוביו ® ACUVUEלשימוש יומי
® 1-DAY ACUVUE® TruEyeאו  1-DAY ACUVUE® MOISTאו 1-DAY
1-DAY , ACUVUE OASYS® 1-Day ,ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM
ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL

.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 בתק ון
זה )להלן" :התק ון"( לרכוש "תוכ ית ש תית" של אחד מהמותגים ה "ל ולקבל
הטבה בחי ם באותה ח ות בה תתבצע הרכישה.
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הגדרות

.5

בתק ון זה:
"ח ויות" – אך ורק ח ויות אופטיקה אשר תהי ה שותפות למבצע ובהן יתן יהיה לממשו,
בהתאם להחלטת החברה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
"רכישה" – רכישת "תוכ ית ש תית" לפי ההגדרות המצוי ות בסעיף זה ,של אותו מותג מבין
המ ויים בסעיף  1לעיל ,לשימוש עצמי ,באחת הח ויות ,בתקופת המבצע ,על ידי אדם פרטי
ה זקק לתיקון ראייה.
"תוכ ית ש תית" – מספר קופסאות המכיל כמות עדשות המתאימה לש ה של שימוש לפי
המלצת השימוש של המוצר.
"תוכ ית ש תית" לעדשות מגע חד יומיות ממותג אקיוביו ,סה"כ  720עדשות.
"משתתף" – אדם פרטי אשר ביצע רכישה באחת הח ויות ו מצא מתאים להשתתף במבצע
ע"י הח ויות כאמור בסעיף  6להלן.
"הטבה" – 2חודשים מת ה לרוכשים "תוכ ית ש תית" מעדשות מגע לשימוש יומי חד פעמי
אקיוביו ®ACUVUE
לפי הפירוט הבא:
ל"תוכ ית ש תית" ממגוון החד יומיות של אקיוביו ® ACUVUEיי ת ו  2חודשים
מת ה –  180עדשות ) 2מארזים של  90עדשות או  6מארזים של  30עדשות לפי
הזמי ות(.
ההטבה ת תן לפי המרשמים ש רכשו על ידי המשתתף ,בעת רכישת "תוכ ית ש תית" של אותו
מותג באותה ח ות בה תתבצע הרכישה.

תקופת ותוקף המבצע
.6

המבצע יהיה בתוקף החל מיום  9.11.2021ועד ליום  29.11.2021כולל.
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.7

כמות ההטבות המיועדת למבצע ה ה  500קופסאות מבין המותגים המשתתפים במבצע )30
עדשות מגע כל אחת( המוע קות כ"הטבה" לאחר ובכפוף לביצוע רכישה כמפורט בהוראות
תק ון זה ,מובהר כי רק  500המשתתפים הראשו ים יקבלו את ההטבה במסגרת המבצע.
לע יין זה יהוו רישומי החברה באשר למועד הזכאות של רכישה מסוימת להשתתפות במבצע
ראיה חלוטה.

.8

כל משתתף יוכל ליה ות מהמבצע פעם אחת בלבד .מובהר בזאת ,כי המבצע מוגבל לרכישה
אחת לכל אדם ,קרי גם אם ק ה יותר מ"תוכ ית ש תית" של העדשות המשתתפות במבצע
כמפורט בתק ון זה ,יקבל אך ורק את ההטבה המצוי ת ולא יותר.

.9

לא תהיה לאדם כלשהו ,לרבות משתתף ,כל טע ה כ גד החברה במידה ולא ימצא מתאים
להשתתף במבצע כאמור בתק ון זה ,ו/או במידה ולא יהיה בין  500המשתתפים הראשו ים
אשר יזכו בהשתתפות במבצע ,ו/או במידה ולא יהיה רשאי להשתתף במבצע מכל סיבה אחרת
עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה ,אף אם הובטח או אמר לאותו אדם כי הוא יהיה זכאי
להשתתף במבצע .החברה שומרת לעצמה את הזכות להגדיל או להקטין את סך ההטבות
המיועדות למבצע מפעם לפעם ,בלא צורך במתן הודעה כלשהי .מובהר בזאת ,כי כמות
ההטבות המיועדות למבצע זה הי ה  500יחידות כאמור בסעיף  4לעיל.

.10

החברה תהיה רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע מעת לעת ו/או לש ות את ת איו,
לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,על פי הודעה שתועבר בכתב ו/או בדוא"ל לח ויות
המשתתפות במבצע ותפורסם באתר האי טר ט של החברה.

.11

על אף כל האמור בתק ון זה ,החברה תהיה רשאית להפסיק את המבצע ו/או לש ות את
ת איו ,בכל עת וללא צורך במתן הודעה מראש.

ת אי המבצע
ההשתתפות במבצע וקבלת ההטבה בעת ביצוע רכישה ,תעשה בכפוף לשיקול דעתו של
האופטומטריסט בח ות האופטיקה לע יין התאמתו של אותו אדם המבקש להשתתף במבצע
לשימוש בעדשות המגע ממותג אקיוביו ® ACUVUEבהתאם לה חיות החברה .החלטת
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האופטומטריסט תהיה סופית ולא יתן יהיה לערער עליה.
.12

קבלת ההטבה תהיה מהח ות בה יבצע המשתתף רכישה ,עם ביצוע הרכישה ,בהתאם
להוראות תק ון זה.

.13

עדשות המגע ו/או קופסאות עדשות המגע ,המוצגות בכל חומר המפרסם את ת אי המבצע
ו/או בכל פרסום אחר ה ן לצורך המחשה בלבד .החברה אי ה מתחייבת לזמי ות של עדשות
ו/או קופסאות אלה )לרבות בפרמטרים המוצגים( ו/או לאפשרות של רכישתם ו/או לכלול
אותם בת אי המבצע.

.14

מובהר בזאת כי מלאי עדשות המגע אשר ימכרו במסגרת המבצע בכל אחת מהח ויות הי ו
מוגבל ,אי ו קבוע מראש ואי ו אחיד בכל הח ויות .לא תהיה לאדם או לגורם כלשהו כל טע ה
על כי השתתפותו במבצע מ עה בגין אי זמי ות העדשות כאמור.

שו ות
.15

כפל מבצעים
אין כפל מבצעים ,מימוש אחד ללקוח.

.16

לשון הפ יה
כל האמור בתק ון בלשון "זכר" מתייחס גם ללשון " קבה" ולהפך.

.17

העדר אחריות
.17.1

החברה ו/או מי מטעמה אי ם ולא יהיו אחראים ל זק כלשהו ,ישיר או עקיף,
תוצאתי ,מיוחד או אחר ,שיגרם כתוצאה מהוצאתו אל הפועל של המבצע ,ו/או קיומו
של המבצע ,ו/או שי ויו של המבצע ו/או ביטולו של המבצע.

.17.2

מבלי לגרוע מהאמור בתק ון 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/או על מימושו.

.17.3

החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות במקרה של זקים ,מכל מין וסוג שהוא,
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שייגרמו למשתתף ,במישרין או בעקיפין ,לרבות ,אך לא רק ,זקים בגין עגמת פש
הקשורים בהטבה.

.18

.17.4

החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בצורה כלשהי לטיב ההטבה כאמור ו/או
לאיכותו ו/או לכל זק ,הוצאה ,הפסד שייגרמו לזוכה בקשר עם או כתוצאה ממימוש
ההטבה.

.17.5

החברה רשאית ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי לקצר את התקופה בה יתן יהיה
להשתתף במבצע או להאריכו; ו/או  -לש ות את ת אי המבצע; ו/או  -להוסיף עליהם
או לגרוע מהם; ו/או  -לש ות ו/או להחליף את ההטבה המוע ק במסגרת המבצע;
ו/או  -לבטל את המבצע בכל עת .כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתק ון המבצע
ותחייב כל צרכן ו/או משתתף במבצע ,והחברה לא תחוב בגין כל זק ישיר ו/או עקיף,
לרבות הוצאות ישירות או עקיפות ,שייגרמו למאן דהוא עקב פעולות כאמור.

על תק ון זה ,פרש ותו ועל כל הכרוך בו יחולו די י מדי ת ישראל וכל סכסוך או סוגיה
משפטית בקשר עם התק ון יובאו להכרעה בפ י הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו
בלבד.
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