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  "3+1" תקנון מבצע

 
 

לפי   ACUVUE®ג של עדשות מגע ממותביצוע רכישה בעת חינם  ות/אהטבה של קופס

   .בחנויות המשתתפותים, יללקוחות פרט  תהמיועד ה,מט מפורטיםההטבה הפרטי 

 

 כללי 

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

 . ")החברה": (להלן"מ בע

 ם במבצע:המוצרים המשתתפי .2

 לשימוש חד יומי   CUVUEA®אקיוביו עדשות מגע   •

 MOIST ®DAY ACUVUE-1 אוMOIST for ASTIGMATISM  ®DAY ACUVUE-1  ,

Day-1® ACUVUE OASYS  ,MOIST MULTIFOCAL ®VUEDAY ACU-1 , 

Day-1® ACUVUE OASYS 

 for ASTIGMATISM 

 לשימוש חוזר   ACUVUE®ו וביאקיעדשות מגע   •

®ACUVUE OASYS  או for ASTIGMATISM ®OASYS ACUVUE   או 

  ™with Transitions  ®SACUVUE OASY  

הקיי המבצ .3 הפרמטרים  בטווח  ראייה  לתיקון  הזקוקים  פרטיים  ללקוחות  מיועד  ם ע 

 UEACUV® של עדשות המגע 

http://www.acuvue.co.il/
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יוכל,הזקוק לתיקוי  רטהמבצע, כל אדם פ במסגרת   .4 ט בתקנון  בכפוף וכמפור  ן ראייה 

(להלן:   לרכוש  "התקנון"זה  מגע    קופסאות  4)  לעילהמאחד  עדשות  וזכאי  ,  מותגים 

כך עבור אותה הזמנה, באותה נקודת רכישה.    חינם  רביעית  קופסהל  הטבה של  לקב

 צע תבר הספק מימוש ההטבה ילמען הסבלבד.    קופסאות  3  לקוח משלם עלהשבפועל,  

 במעמד הרכישה. 

  

 הגדרות 

 בתקנון זה:  .5

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

 הבלעדי. בהתאם להחלטת החברה בהתאם לשיקול דעתה 

לעיל, לשימוש   2של אותו מותג מבין המנויים בסעיף  ) קופסאות4רבע (ארכישת    –" רכישה"

 ון ראייה. אדם פרטי הנזקק לתיק בתקופת המבצע, על ידיות, וי חנ , באחת העצמי

אחת החנויות ונמצא מתאים להשתתף במבצע רכישה ב אשר ביצע אדם פרטי –" משתתף"

 להלן.  6ע"י החנויות כאמור בסעיף 

נתן הטבה לקבלת קופסה אחת  ית  דשות מגע, ע  קופסאות 4  של  במסגרת רכישה  –" הטבה"             

 מעמד. הבאותו ובאותה חנות   ב נוסף.חיו ללא  ,רכשונשן אחת מהארבע  בימ מתנהב

 ACUVUE®  וון עדשות מגע ות במגהקיימ המבצע תקף לכל גדלי האריזות - ת עדשות"ס"קופ

 

 בצעמהותוקף תקופת 

 26.7.2022ועד ליום   10.7.2022 מיוםהחל בתוקף המבצע יהיה  .6

הנה   .7 למבצע  המיועדת  ההטבות  המשתתפ  סקאותע /ותרכיש  1000כמות  המותגים  ם  ימבין 

 יקבלו את ההטבה במסגרת המבצע.   שוניםהמשתתפים הרא  1000מובהר כי רק  .במבצע

המיועדות  ההטבות  סך  את  להקטין  או  להגדיל  הזכות  את  לעצמה  שומרת  החברה 

 רך במתן הודעה כלשהי. למבצע מפעם לפעם, בלא צו 

http://www.acuvue.co.il/
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מהמבצע   .8 ליהנות  יוכל  משתתף  בלבדכל  פעמיים  מעמ  .עד  באותו  חנות,  ה,  רכישד  באותה 

ל מוגבל  המבצע  כי  בזאת,  א  ותרכיש שתי  מובהר  גם  קרי  אדם,  מ לכל  יותר  קנה  )  6(  שש  -ם 

הטבות ולא    2תפות במבצע כמפורט בתקנון זה, יקבל אך ורק  העדשות המשת  קופסאות של

אופצי  .יותר יש  שלמשתתף  אחתקופסאות    4לרכוש    הכך  או  מתנהמהן    ולקבל    8לרכוש  , 

לתמ מהן    2ולקבל    אותקופס הנה.  הרכישמען  את  לפצל  ניתן  לא  ספק  מועדים  סר  לשני  ה 

 שונים. 

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

 : להשתתף במבצע כאמור בתקנון זה, ו/או במידה

 ,  צעמביזכו בהשתתפות ב המשתתפים הראשונים אשר  0010בין ולא יהיה  > 

 במלאי  וש אינו זמיןכלר  נייניםמוצר אותו מעוה> 

 אינו מתאים רפואית לצרכי המטופל. והמוצר  > במידה  

 

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

שי דעלפי  והמוחלט,קול  הבלעדי  שת  תה  הודעה  פי  לחנויות  על  בדוא"ל  ו/או  בכתב  ועבר 

 ל החברה.טרנט ש ר האינת במבצע ותפורסם באתפותתהמש

אף   .11 זההאמור  כל  על  את  בתקנון  להפסיק  רשאית  תהיה  החברה  את    המבצע,  לשנות  ו/או 

 .א צורך במתן הודעה מראשבכל עת ולל תנאיו, 

 תנאי המבצע 

של   להחלטה הרפואיתבכפוף וקבלת ההטבה בעת ביצוע רכישה, תעשה   ההשתתפות במבצע 

  להשתמשומתאים כשיר המטופל ת מבחינה רפואיכי   המכירה דתקובנטריסט האופטומ

בגין אי   מצד מטופל ענהטתשמע שום  לא  .ACUVUE® אקיוביומותג המגע מת בעדשו

  טהאופטומטריס ע"י קבלה  התאשר   ל החלטהבשבמבצע ו/או אי קבלת ההטבה  והשתתפות 

   .מבחינה רפואית עבורו במוצר אינו מתאים שימושהכי 

 

עם  הה  מושמי .12 רכישה,  המשתתף  יבצע  בה  מהחנות  תהיה  בהתאם  טבה  הרכישה,  ביצוע 
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 להוראות תקנון זה.  

ו/או קופסא  .13 ו/או  עדשות המגע  ות עדשות המגע, המוצגות בשלט המפרסם את תנאי המבצע 

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

ו/או  מטר בפ  (לרבות  קופסאות אלה רכישתם  של  לאפשרות  ו/או  אותם  רים המוצגים)  לכלול 

 בתנאי המבצע. 

ימ .14 אשר  המגע  עדשות  מלאי  כי  בזאת  הינו  מובהר  מהחנויות  אחת  בכל  המבצע  במסגרת  כרו 

כלשהו כל טענה  מוגבל, אינו קבוע מראש ואינו אחיד בכל החנויות. לא תהיה לאדם או לגורם  

 זמינות העדשות כאמור.   אי  גיןנמנעה בעל כי השתתפותו 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

מטעמה  החברה   .16.1 מי  יה  םאינו/או  עקיף,    םאיאחר  יוולא  או  ישיר  כלשהו,  לנזק 

ע, ו/או קיומו  מהוצאתו אל הפועל של המבצחר, שיגרם כתוצאה א ו ד אי, מיוחצאתות

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

כי   .16.2 מובהר,  זה  בתקנון  מהאמור  לגרוע  מטעמה  מבלי  מי  ו/או    ו יישאלא  החברה 

ש או מחדל  של מעשה  במקרה  שמימוש  באחריות  כלשהו  שלישי  צד  כרוך    ההטבהל 

צד שלישי כלשהו  תובפעולו  או/  בהסכמתו בין  לרבות מחלוקת  בקשר    החברה לבין  , 

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

באחריות במקרה של נזקים, מכל מין וסוג שהוא,    ויישאלא  החברה ו/או מי מטעמה   .16.3

נזקים  במישרין    , שייגרמו למשתתף לא רק,  עגאו בעקיפין, לרבות, אך    פשנ מת  בגין 

 לרבות,    .בהטבההקשורים 

מטעמה   .16.4 מי  ו/או  של    ויישא לא  החברה  במקרה  לאי  באחריות  הקשורים  נזקים 
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כל  ן  בגי  האחריות  .ת של המוצר בהתאם להחלטת האופטומטריסטרפואיההתאמה  

מקצועית תביעה  כלרבות    ט האופטומטריסשל    החלטה  דרישה ל  ו/או  טענה  ו/או 

 בלבד.  סטטומטריהאופאו /ו ת על החנוחול בקשר עם החלטה כאמור ת 

שייגרמו לחנויות בגין    נזקים  של    באחריות במקרה  ויישאלא  החברה ו/או מי מטעמה   .16.5

 י בתקנון זה. א נשינוי ת

ו/או מי מטעמה   .16.6 או  /ו  כאמור ההטבה  בצורה כלשהי לטיב    ם אחראי  יהיולא  החברה 

ימוש ממ   תו ו/או לכל נזק, הוצאה, הפסד שייגרמו לזוכה בקשר עם או כתוצאהלאיכו

 ההטבה. 

עלהחברה   .16.7 לקצר-רשאית,  הבלעדי  דעתה  שיקול  ניתקופ האת    פי  בה  יהיה ה  תן 

ף עליהם להוסי  -ו/או  ;  המבצעלשנות את תנאי    -או  ו/  ;כואו להארי  ע להשתתף במבצ

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

  המבצעכאמור תיחשב כתוספת לתקנון    להובכל עת. כל פע   המבצעלבטל את    -ו/או  

שיר נזק י  חוב בגין כלתלא    החברהו   ו חנותו/אבמבצע,  משתתף  ותחייב כל צרכן ו/או  

שי  עקיפות,  או  ישירות  הוצאות  לרבות  עקיף,  פעולות ו/או  עקב  דהוא  למאן  יגרמו 

 . כאמור

סכס .17 וכל  ישראל  מדינת  דיני  יחולו  בו  הכרוך  כל  ועל  פרשנותו  זה,  תקנון  סוגיה  ך  ועל  או 

יפו  -אביב-מכת בתלת המוסמשפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטי

 בלבד.

 

®UVUEAC ,®ACUVUE OASYS ,MOIST ®DAY ACUVUE-1 , גיי סי הלת' קר  ל ש רשומים הינם שמות מסחריים
 . 2022גיי סי הלת' קר בע"מ  © בע"מ.

™Transitions  :הוא סימן מסחרי רשום.  הלוגו, הטכנולוגיה ועדשות המגע העונים לשםTransitions  
Light Intelligent Technology  ל  ש  הם סימנים מסחרייםTransitions Optical, Inc תחת רישיון   משמשים

 . Transitions Optical Limitedאת 

 .  2022©  ג'יי סי הלת' קר בע"מ 
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	הטבה של קופסא/ות חינם בעת ביצוע רכישה של עדשות מגע ממותג ACUVUE® לפי פרטי ההטבה המפורטים מטה, המיועדת ללקוחות פרטיים, בחנויות המשתתפות.
	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® 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™
	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 4 קופסאות עדשות מגע מאחד המותגים לעיל, וזכאי לקבל הטבה של קופסה רביעית חינם עבור אותה הזמנה, באותה נקודת רכישה. כך שבפועל, הלקוח משלם על 3 קופסאות בלב...
	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 ארבע (4) קופסאות של אותו מותג 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" –  במסגרת רכישה של  4 קופסאות עדשות מגע,  תינתן הטבה לקבלת קופסה אחת במתנה מבין אחת מהארבע שנרכשו, ללא חיוב נוסף. באותה חנות ובאותו המעמד.
	"קופסת עדשות" - המבצע תקף לכל גדלי האריזות הקיימות במגוון עדשות מגע  ACUVUE®
	תקופת ותוקף המבצע
	6. המבצע יהיה בתוקף החל מיום 10.7.2022 ועד ליום  26.7.2022
	7. כמות ההטבות המיועדת למבצע הנה 1000 רכישות/עסקאות מבין המותגים המשתתפים במבצע. מובהר כי רק 1000 המשתתפים הראשונים יקבלו את ההטבה במסגרת המבצע.
	החברה שומרת לעצמה את הזכות להגדיל או להקטין את סך ההטבות המיועדות למבצע מפעם לפעם, בלא צורך במתן הודעה כלשהי.
	8. כל משתתף יוכל ליהנות מהמבצע עד פעמיים בלבד. באותה חנות, באותו מעמד רכישה, מובהר בזאת, כי המבצע מוגבל לשתי רכישות לכל אדם, קרי גם אם קנה יותר מ- שש (6) קופסאות של העדשות המשתתפות במבצע כמפורט בתקנון זה, יקבל אך ורק 2 הטבות ולא יותר. כך שלמשתתף יש או...
	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 1000 המשתתפים הראשונים אשר יזכו בהשתתפות במבצע,
	> המוצר אותו מעוניינים לרכוש אינו זמין במלאי
	> במידה והמוצר אינו מתאים רפואית לצרכי המטופל.
	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.
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	ההשתתפות במבצע וקבלת ההטבה בעת ביצוע רכישה, תעשה בכפוף להחלטה הרפואית של האופטומטריסט בנקודת המכירה כי מבחינה רפואית המטופל כשיר ומתאים להשתמש  בעדשות המגע ממותג אקיוביו ACUVUE®. לא תשמע שום טענה מצד מטופל בגין אי השתתפותו במבצע ו/או אי קבלת ההטבה בש...
	12. מימוש 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.
	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.
	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.
	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.
	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
	אין כפל מבצעים או חפיפה עם מבצעים אחרים של החברה.
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	16. העדר אחריות
	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.  לרבות,
	16.4. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות במקרה של נזקים הקשורים לאי התאמה הרפואית של המוצר בהתאם להחלטת האופטומטריסט. האחריות בגין כל החלטה מקצועית של האופטומטריסט לרבות כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בקשר עם החלטה כאמור תחול על החנות ו/או האופטומטרי...
	16.5. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות במקרה של נזקים  שייגרמו לחנויות בגין שינוי תנאי בתקנון זה.
	16.6. 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.
	16.7. 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.

