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תקנון מבצע "ביסלי מחלק רחפן  DJI SPARKבכל שעה"

.1

הגדרות:

" תקופת המבצע ":
המבצע יחל ביום  12.11.2017בשעה  10:00ויסתיים ביום  30.11.2017בשעה ( 22:00לא
כולל) ,לא כולל שישי ושבת; עורכת המבצע רשאית לשנות את מועד תחילת המבצע ו/או את
מועד סיומו ,לרבות להאריך ,לקצר או לקטוע את תקופת המבצע ,ללא הודעה מראש .על כל
המעוניין להשתתף במבצע להתעדכן באתר המבצע ,כפי שיהיה מעת לעת.
"המבצע":
מבצע לקידום מכירות בשם "ביסלי מחלק רחפן בכל שעה" ,הנערך בהתאם להוראות תקנון
זה.
" עורכת המבצע" " /אסם ":
אסם השקעות בע"מ ,רח' הרימון  ,2אזור התעשייה חמ"ן.

"אתר המבצע":
( www.bissli.co.ilעל תצורותיו השונות ,לרבות גרסאות מותאמות למחשבים חכמים
ולטלפונים חכמים) .למשתתף לא תעמוד כל טענה כלפי עורכת המבצע ו/או בוחנת המבצע
ו/או מי מטעמן ,בגין כך שלא הצליח להיכנס כהלכה לאתר המבצע (על תצורותיו השונות)
מכל סיבה שהיא .בהקשר זה יצוין ,כי הכניסה לאתר המבצע ,על תצורותיו השונות ,יכול
שתתאפשר רק לאחר הקלקה על מידע פרסומי.
"מוצרים המשתתפים במבצע" "/המוצרים":
חטיפים של עורכת המבצע המשווקים תחת המותג "ביסלי" והמפורטים בנספח א' לתקנון
זה.
"אריזת המוצר/אריזה":
שקית המוצר כשהיא במצב שלם ונושאת קוד (כהגדרתו להלן) קריא המוצג בשלמות ובאופן
ברור.
"קוד"" /קוד המבצע":
קוד המורכב מ 9 -ספרות ,המודפס על גב האריזה ,בסמוך לסימון תוקף המוצר.
"משתתף"" /משתתפי המבצע":
בגיר או קטין מעל גיל  13שקיבל הסכמת הורהו או אפוטרופוסו החוקי ,הרוכש מוצר (ושומר
את אריזתו המקורית במצב שלם) ,גולש לאתר המבצע ונוטל חלק בתחרות (הנערכת באתר
המבצע) ,והכל בהתאם להוראות תקנון זה ולהנחיות שבאתר המבצע באותה עת.
"מתנה"/מתנות"
מתנה מסוג רחפן של חברת  DJIמדגם " "sparkבהתאם למפרט המצורף לתקנון זה כנספח
ב' ,אשר תוענק למשתתפים שיזכו על פי הוראות תקנון זה .לעורכת המבצע שמורה זכות
בלתי מוגבלת להחליף ו/או לשנות את רשימת המתנות ו/או את חלוקתן לקבוצות מעת לעת,
והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לאמור בתקנון זה להלן ,ולרבות במקרים של גמר
מלאי מתנה כלשהי .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע
מתנה חלופית ,של הטבה לרכישת ספרים ברשת "אור החיים" בסך של  500ש"ח ,בכפוף
למגבלות מימוש כפי שיימסר על ידי עורכת המבצע או מי מטעמה.
"בוחנת התחרות"
גן שיווק אינטרנט בע"מ  -מרחוב גיבורי ישראל  5נתניה.
"תקופת הבדיקה"
שנים עשר ( )12פרקי זמן של שעה כל אחד במהלך כל יממה (החל מ 10:00 -ועד 22:00
(לא כולל) בכל יממה) .סה"כ  180תקופות בדיקה במהלך תקופת המבצע .לעורכת המבצע
שמורה הזכות ,על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי ,לשנות את מספר תקופות הבדיקה,
לרבות בדרך של גריעת תקופות בדיקה או הוספת תקופות בדיקה.
"מוקד טלפוני"
שירות לקוחות אסם אשר יהיה זמין בשעות העבודה המקובלות ,בימים א' עד ה' ,בין השעות
 09:00ל ,17:00 -בטלפון שמספרו.1700-7076-76 :
.2

נספחים

לתקנון זה מצורפים:
 .2.1נספח א'  -מוצרים המשתתפים במבצע;
 .2.2נספח ב'  -מפרט המתנה;

 .2.3נספח ג'  -טופס אישור קבלת המתנה.
.3

כללי
 .3.1תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע והינו חוזה לכל דבר ועניין.
התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ,ועצם ההשתתפות במבצע מהווה
הסכמה מלאה לכל האמור בו.
 .3.2הוראות תקנון זה תגברנה על כל מודעה או פרסום אחר.
 .3.3הוראות תקנון זה מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,והן מתייחסות
גם לנקבה.
 .3.4מבלי לגרוע מכלליות האמור ,רישומי אסם (או מי מטעמה) הם שיחייבו
לצורך בחינת ההוראות הכלולות בתקנון זה.

.4

ההשתתפות במבצע
 .4.1ההשתתפות במבצע פתוחה בפני המשתתפים במהלך תקופת המבצע.
 .4.2משתתף אשר רכש בדרך מסחרית רגילה וכחוק ,מוצר הנושא את הקוד
והעומד בתנאים הקבועים בתקנון זה  -מוזמן לגלוש ,במהלך תקופת
המבצע ,לאתר המבצע .באתר המבצע יתבקש המשתתף ,בהתאם
להנחיות שתובאנה בפניו שם ובמסכים  /בשדות המתאימים ( -א) להקליד
את קוד המבצע; וכן (ב) למלא את פרטיו האישיים (להלן" :פרטי
המשתתף"); (ג) להצהיר כי הוא מקיים את תנאי ההשתתפות במבצע
(ובכלל כך שהינו מעל גיל  ;)13ו( -ה) לאשר את התקנון ואת מדיניות
הפרטיות .לעניין מדיניות הפרטיות החלה על פרטי המשתתף ראו סעיף 7
להלן.
בעצם מסירת פרטי המשתתף באמצעות אתר המבצע מצהיר המשתתף
ומאשר ,כי קרא בעיון את הוראות תקנון זה וכי הוא מקבלן ומבקש
להשתתף בתחרות (כהגדרתה להלן) בהתאם להן.
 .4.3אסם שומרת לעצמה את הזכות למנוע ו/או להפסיק השתתפות של
משתתף כלשהו  /קבוצת משתתפים כלשהי במבצע על פי שיקול דעתה
הבלעדי ומבלי שתידרש לנמק את החלטתה .כמו כן ,ומבלי לגרוע מכלליות
האמור ,בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות תקנון זה ,תהא אסם ו/או
בוחנת המבצע רשאיות לבטל את השתתפותו במבצע ו/או את זכייתו.
המשתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד אסם
ו/או כנגד בוחנת התחרות בקשר עם האמור לעיל.
 .4.4משתתף יהיה זכאי להשתתף במבצע באמצעות מספר בלתי מוגבל של
קודים שונים .יחד עם זאת ,משתתף אחד לא יהיה זכאי לזכות ביותר
ממתנה אחת.
 .4.5לאחר שימוש בקוד ,לא ניתן יהיה לעשות בו שימוש נוסף לצורך המבצע.
קוד אשר נעשה בו שימוש יימחק אוטומטית ממערכות אסם (או מי
מטעמה) ולא ניתן יהיה לעשות בו שימוש נוסף.
 .4.6משתתף אשר ניסה להזין את הקוד והתברר לו כי הקוד אינו תקין ,זאת על
אף שהוא ו/או מי מטעמו לא עשה שימוש בקוד במהלך המבצע ,יוכל לפנות
למוקד הטלפוני ,אשר לאחר בירור הנסיבות ופרטיו האישיים אסם תהיה
רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,למסור למשתתף קוד חלופי בדרך
שתראה לנכון .הקוד החלופי יהיה בר תוקף בצירוף האריזה המקורית עליה
מוטבע הקוד הלא תקין כאמור ובצירוף אסמכתא מצד עורכת המבצע בה
מופיע הקוד החלופי.

.5

מהלך המבצע
 .5.1בין כל אותם משתתפים שגלשו לאתר המבצע ,הזינו את קוד המבצע ואת
פרטיהם האישיים ומילאו אחר כל ההוראות וההנחיות שהובאו שם (להלן:
"משתתפים הזכאים להשתתף בתחרות") ,תערך בכל תקופת בדיקה
תחרות (להלן" :התחרות").
 .5.2במסגרת התחרות יוצג בפני המשתתפים הזכאים להשתתף בתחרות
שאלון המורכב מעד שש ( )6שאלות (לפי בחירתה ושיקול דעתה של אסם).
המטרה היא להשיב נכונה על כל השאלות ובתוך פרק הזמן הקצר ביותר
בכל תקופת בדיקה .לפרטים נוספים ראו סעיף  5.4להלן.
 .5.3יובהר כי ,במקרים בהם משתתף הזכאי להשתתף בתחרות הזין קוד מבצע
עובר לשעה עגולה של יום מסוים וקוד זה נקלט במערכות עורכת המבצע
לאחר השעה העגולה העוקבת הזנת הקוד כמתואר לעיל תזכה את
המשתתף להשתתף בתחרות של השעה העוקבת (לרבות ביממה
העוקבת ,לפי המקרה).
 .5.4מבין המשתתפים הזכאים להשתתף בתחרות ,תבחן בוחנת התחרות ביחס
לכל משתתף הזכאי להשתתף בתחרות אשר השיב נכונה ,את משך הזמן
במסגרתו השיב נכונה .מבין המשתתפים כאמור ,ביחס לכל תקופת בדיקה
בנפרד ,יזכה במתנה מי מבין המשתתפים כאמור (אחד במספר) אשר השיב
נכונה ובזמן הקצר ביותר (להלן" :הזוכים") .יחד עם זאת ,במידה שיהיו
מספר משתתפים הזכאים להשתתף בתחרות שהשיבו נכונה בפרק זמן זהה,
יהיה הזוכה מי שהשיב על השאלון במועד המוקדם ביותר ,וזאת על פי
הנתונים ביחס לתשובותיו הנכונות שנענו בזמן הקצר ביותר .יובהר ,כי לצורך
קביעת הזוכים לא תעשה הבחנה בין משתתפים זכאים אשר השתתפו
בתחרות דרך מכשירים שונים (קרי ,לא תערך הבחנה בין מחשב נייח,
מכשירים סלולריים ,טאבלטים וכיו"ב).
מספר הזוכים במהלך תקופת המבצע יהיה  .180לעורכת המבצע ו/או
לבוחנת התחרות שמורה הזכות לשנות את מספר הזכיות על פי שיקול דעתה
הבלעדי ,לרבות כתוצאה מפסילת משתתפים על פי הוראות תקנון זה,
ולרבות כתוצאה משינוי שייערך ביחס למספר תקופות הבדיקה.
 .5.5בתוך  3ימי עסקים מתום תקופת הבדיקה הרלוונטית ,תחל בוחנת
התחרות לפנות לכל הזוכים באותה תקופת בדיקה ותעדכנם כי עליהם
לגשת לכתובת כפי שתימסר להם ,וזאת לצורך קבלת המתנה ,בכפוף
למילוי התנאים המפורטים להלן .בוחנת התחרות תפעל לקבלת מענה
במהלך תקופת זמן של  72שעות החל מתום  3ימי עסקים לאחר תקופת
הבדיקה הרלוונטית .היה ובוחנת התחרות לא תזכה למענה מצד הזוכים,
ובלבד שנערכו מצידה ,במשך פרק זמן של  72שעות כאמור ,עד שלושה
( )3ניסיונות פנייה לזוכה הרלוונטי ,תפעל בוחנת התחרות לחלוקת המתנה
לזוכה הבא בתור על פי הפרמטרים שנקבעו לעיל לצורך קביעת הזוכים.
 .5.6כתנאי לקבלת המתנה ,כל זוכה יהיה חייב למסור את האריזה הנושאת את
קוד המבצע המזכה במתנה ,להציג תעודת זהות ,לחתום על טופס אישור
קבלת המתנה בנוסח המצורף כנספח ג' לתקנון זה ולהציג ,ככל שרלוונטי,
אסמכתא מעורכת המבצע בהתאם לסעיף  4.6לעיל (ביחס לקוד לא תקין).
זוכים ללא תעודת זהות ו/או קטינים ,יתבקשו להגיע עם הוריהם .יובהר ,כי
עורכת המבצע ו/או בוחנת התחרות תהיינה רשאיות להתנות את מימוש
המתנות בתנאים נוספים ,לפי שיקול דעתה.
 .5.7חלוקת המתנות תתבצע במשרדי בוחנת התחרות על ידי הגעה פיזית של
הזוכה לכתובת הבאה :רחוב גיבורי ישראל  ,5קומה  ,1נתניה ,בתאריכים
הבאים 12.12 ,10.12 :ו ,14.12 -בימים א' ,ג' ו -ה' בין השעות 09:00-
 .18:00זוכה שלא יגיע לכתובת כאמור לצורך איסוף המתנה לאחר קבלת

הודעה על זכייתו כאמור בסעיף  5.5לעיל ,יהיה רשאי לפנות לאסם בטלפון
שמספרו  ,1700-7076-76בימים א' עד ה' בין השעות  9:00עד ,16:00
ולנסות ולבקש לתאם איסוף ממשרדי אסם .זוכה שלא יגיע פיזית לאסוף
את המתנה כאמור בסעיף  5.7זה עד ליום  ,14.1.2018לא יהיה זכאי
למתנה וזכייתו תבוטל.
 .5.8מובהר ,למען הסר ספק ,כי סיכויי הזכייה של כל משתתף בתחרות עשויים
להשתנות לאור ,בין היתר ,מספר המשתתפים במבצע מדי תקופת בדיקה
ומספר ההשתתפויות שלו באותה תקופת בדיקה.
.6

אחריות
 .6.1עורכת המבצע ו/או בוחנת התחרות ו/או מי מטעמן לא יישאו בכל אחריות
כלפי משתתפי המבצע בקשר עם המתנות ,איכותן ,תקינותן ,אספקתן ו/או
כל תכונה אחרת שלהן ,ולא יהיו חייבים למשתתף כל פיצוי היה והמתנה
אינה לשביעות רצון המשתתף מכל סיבה שהיא .לאסם ו/או לבוחנת
התחרות אין כל אחריות ביחס לשווין של המתנות  -ככל שצוין בפרסום
כלשהו ביחס למבצע.
 .6.2האחריות בגין המתנות תהיה של חברת בנדא מגנטיק בע"מ (להלן" :ספק
המתנות") ,על פי תעודת האחריות כפי שתימסר לזוכה.
 .6.3כל פנייה ו/או טענה בקשר לתקלה ו/או קלקול ו/או אי התאמה ו/או פגם ו/או
חוסר שביעות רצון ו/או עוגמת נפש בקשר עם המתנות תופנה במישרין
לספק המתנות ,ואסם ו/או בוחנת התחרות לא תהיינה צד לפניה ו/או
לטיפול בה.
 .6.4ההשתתפות במבצע מהווה ,לכל דבר ועניין ,ויתור סופי ובלתי חוזר על כל
טענה ,דרישה ו/או תביעה נגד אסם ו/או חברת בת ו/או חברה קשורה שלה
ו/או בוחנת התחרות בקשר לתקלה ו/או קלקול ו/או אי התאמה ו/או פגם
ו/או חוסר שביעות רצון ו/או עוגמת נפש בקשר עם המתנות.
 .6.5השימוש במתנה היא על אחריותו של הזוכה בלבד ולזוכה ו/או למי מטעמו
לא תהיה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד אסם ו/או נגד בוחנת
התחרות בקשר לנזק כלשהו שנגרם לו ו/או לצד שלישי כלשהו עקב השימוש
במתנה.

.7

מדיניות פרטיות
 .7.1אסם ו/או בוחנת התחרות עשויות לקבל או לאסוף מידע אודות המשתתפים
ולאחסנו במאגרי מידע שלה .מובהר בהקשרים אלה ,כי (א) לא מוטלת על
המשתתפים כל חובה שבדין למסור או לחשוף את פרטיהם (אך מובהר ,כי
מסירת  /חשיפת פרטים כאמור מתחייבת לשם השתתפות במבצע); וכן כי
(ב) ידוע למשתתף ומוסכם עליו ,כי אסם ו/או בוחנת התחרות עשויות
לעשות שימוש בפרטים שיתקבלו ו/או שיאספו על ידן לצרכיהן העסקיים,
לאגור אותם במאגרי מידע (כהגדרת המונח בחוק הגנת הפרטיות,
התשמ"א )1981-וכן להעבירם לתאגידים קשורים להן (לרבות חברות אם
וחברות אחיות) ולשותפים עסקיים ,הכול בכפוף להוראות הדין; וכן כי (ג)
אסם ו/או בוחנת התחרות תהיינה רשאיות להעביר פרטים שנתקבלו אצלן
ו/או נאספו על ידן אל מחוץ לגבולות המדינה.
 .7.2אסם ו/או בוחנת התחרות מיישמות מערכות ונהלים לאבטחת מידע .בעוד
שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית
לנתונים שיאספו על ידה ,אין בהם כדי לשלול באופן מוחלט חדירה כאמור.
לכן ,אסם ו/או בוחנת התחרות לא מתחייבות ,כי השתתפות במבצע תהיה

חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע שייאסף בהקשרים
אלה.
 .7.3מתן המתנות נשוא תקנון זה עשוי להיות מסוקר באמצעי תקשורת שונים,
לרבות לצורך קידום מכירות .בהשתתפותו במבצע מביע המשתתף את
הסכמתו הבלתי חוזרת והבלתי מותנית לפרסום זהותו ולסיקור מסירת
המתנה לידיו באמצעי תקשורת שונים ,ללא כל תמורה (זולת המתנה
שתוענק לו לפי הוראות תקנון זה).
.8

הדיון וסמכות השיפוט
 .8.1הדין החל על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד ,ולא
יחול כל דין אחר.
 .8.2סמכות השיפוט בכל העניינים הנוגעים לתקנון זה ו/או הנובעים הימנו
מוקנית לבתי המשפט המוסמכים של תל-אביב יפו.

.9

שונות
 .9.1המשתתף מצהיר ומאשר ,כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם
באירוע שאינו בשליטתה של עורכת המבצע ו/או בוחנת התחרות ו/או מי
מטעמן לא ייחשבו הפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או
זכות ו/או תרופה.
 .9.2משתתף אשר יבטל רכישות ו/או יחזיר לאסם מוצרים שנרכשו במהלך
תקופת המבצע ו/או לא ישלם בגין רכישות כאמור ,השתתפותו במבצע
תופסק והוא יידרש להשיב מיידית מתנות שסופקו לו על פי הוראות תקנון
זה.
 .9.3עורכת המבצע תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הקשור למבצע ובנוגע לכל
שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או
כל מצב בלתי צפוי שייוצר במהלך המבצע ,בין אם צוינו במפורש בתקנון זה
ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
 .9.4עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תנאי תקנון זה ו/או
לשנות את תנאיו מפעם לפעם ו/או להפסיק את המבצע בכל עת ו/או
להאריכו מעבר לתקופה שנקבעה ,הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי
ובכפוף לכל דין .עורכת המבצע תעדכן את משתתפי המבצע בדבר שינוי
התקנון ,ולענין זה פרסום התקנון המעודכן באתר המבצע ,אם וככל
שיפורסם ,ייחשב עדכון כאמור.
 .9.5עורכת המבצעת ו/או בוחנת התחרות רשאיות ,מבלי לגרוע מכלליות האמור
לעיל ,לבטל מסירת מתנה לידי משתתף ,אם לדעתה קיים חשש סביר
שהמשתתף הפר הוראות תקנון זה או את הוראות הדין.
 .9.6לא ניתן לערער על החלטות עורכת המבצע ו/או בוחנת התחרות,
והכרעותיהן סופיות ומוחלטות ,ומהוות ראיה מכרעת שאין אחריה דבר.
 .9.7ניתן לעיין בתקנון המבצע באתר המבצע  bissli.co.ilוכן במשרדי אסם
בימים א' עד ה' ,בתיאום מראש בטלפון שמספרו .1700-7076-76

נספח א'  -המוצרים המשתתפים במבצע
שם המוצר

ברקוד
7290000066141

ביסלי גריל  70גרם

7290000066165

ביסלי ברביקיו  67גרם

7290000066158

ביסלי בצל  67גרם

 7290000066172ביסלי פיצה  70גרם
 7290000066134ביסלי פלאפל  70גרם
 7290000468747ביסלי גריל  55גרם
 7290000467511ביסלי ברביקיו  55גרם
7290000468877

ביסלי בצל  55גרם

7290000467887

ביסלי פיצה  55גרם

7290001302194
7290000066196

ביסלי פלאפל  55גרם
ביסלי גריל  200גרם
ביסלי ברביקיו  190גרם

7290000066219
7290000066202

ביסלי בצל  190גרם

7290000066226

ביסלי פיצה  200גרם

7290000066189

ביסלי פלאפל  200גרם

7290107874502

ביסלי גריל מארז  55*4גרם

7290107875271

ביסלי ברביקיו מארז 55*4גרם

7290100686171

ביסלי גריל מארז  35*6גרם

7290100686164

ביסלי ברביקיו מארז  35*6גרם

7290106576209

ביסלי גריל אקסטרים מעושן  70גרם

7290106578227

ביסלי גריל אקסטרים מעושן  55גרם

7290105692092

ביסלי גריל  50גרם

7290105692078

ביסלי ברביקיו  50גרם

7290107870856

ביסלי מאנץ' מקסיקני  40גרם

7290107870870

ביסלי מאנץ' ספרדי  40גרם

7290107877824

ביסלי גריל מארז  22גרם

7290111564956

ביסלי במבה מיקס  200גרם

נספח ב'  -מפרט המתנה DJI SPARK -
נספח ב'  -מפרט המתנה – DJI SPARK
שיגור מהיר
• מיני רחפן בגודל כף יד ובמשקל של כ 300-גרם
• המראה תוך כמה שניות של הפעלה
• באמצעות  FaceAwareהספארק ממריא מכף היד שלך ע"י זיהוי הפנים
שלך
שליטה פשוטה
• צילום תמונות אוויריות מדהימות ע"י תנועות הידיים בלבד ,ללא שימוש בשלט
או במכשיר נייד
ליצור בקלות
• מצבי טיסה חכמים ובקרות אינטואיטיביות עוזרים לך ליצור סרטונים
אוויירים קולנועים רק עם כמה נקישות
ערוך ושתף
• אפליקציית  DJI GO 4מאפשרת לך תבניות עריכה אוטומטיות ומערך
של מסננים
• עריכת סרטונים במהירות ושיתוף ישיר במדיה החברתית
בטיחותי ואמין
• מערכת חישה  ,3Dמערכת  GPSכפולה ו 24מעבדים חזקים מאפשרים
לספארק לרחף במדויק בכל מקום עם סיוע VPS
• מצב חזרה הביתה מאפשר לספארק לחזור לנקודת ההמראה באמצעות
GPS
• מערכת  GEOשל  DJIמאפשרת לספארק טיסה בבטחה ובאחריות
ומתריאה מפני שדות תעופה אצטדיונים וכו..
• סוללת  LIPOבעלת  12פונקציות הגנה חכמות מאפשרת לספארק טיסה
בטוחה,מעריכה את זמן הטיסה הנותר ומאפשרת לך לדעת מתי לנחות
בזמן אמת
ביצועי טיסה
• מצב ספורט :מהירות מקסימלית של  50קמ"ש

• טכנולוגיית ה  wifiהחדשנית מאפשרת שידור וידאו בזמן אמת
• טיסה למרחק של עד  500מטר עם שלט ועד  100עם טלפון נייד
• זמן טיסה מקסימלי 16 :דקות
מצלמת FHD
• צילום וידאו 1080P
• צילום סטילס 12MP
• חיישן בגודל  "1.2/3המיוצב ע"י גימבל בעל יצוב לשתי צירים
• עדשת המצלמה מציעה אורך מוקד של  25מ"מ וצמצם f2.6
מצבי טיסה חכמים
•

•
•
•

 QUICKSHOTמאפשרת לך צילום תמונות קולנועיות
פונקציית
מקצועיות ,ע"י הקשה על המסך הרחפן יטוס כלפי מעלה ומטה ,אחורה
ולמעלה עם המצלמה נעולה על הנושא שלך ,מעגל סביב היעד שלך
וטיסה כלפי מעלה עם סחרור סביב הנושא שלך
פונקצית  TapFlyמאפשרת לך להקיש על המסך והספארק יטוס אל
המקום שהקשת תוך כדי שמירה על גובה
פונקצית  Active Trackמאפשרת מעקב אוטומטי אחר אובייקט הצילום
ללא מכשיר איתור או מעקב
פונקצית  Gestureמאפשרת לרחפן לעקוב אחריך בעזרת תנועות
ידיים,להמריא ולנחות על כף היד וצילום סלפי

נספח ג'  -טופס אישור קבלת המתנה

•
•
•
•
•
•
•
•

שם פרטי_____________________ :
שם משפחה_____________________ :
ת.ז_____________________ :.
גיל_____________________ :
כתובת_____________________ :
טלפון_____________________ :
קוד האריזה הזוכה_____________________ :
ברקוד האריזה הזוכה_____________________ :
המתנה :רחפן DJI SPARK

•
•
•

•

•
•

אני מאשר/ת כי קראתי את תקנון המבצע.
אני מסכים למלוא תנאיו של התקנון ומאשר כי אני עונה על הגדרת משתתף זכאי וכן על
הגדרת זוכה ,בהתאם לתנאי התקנון.
ידוע לי כי עורכת המבצע ו/או העוזרת לעורכת המבצע ו/או בוחנת התחרות ו/או כל מי
מט עמן אינן אחראיות בכל הקשור למתנה וכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם
המתנה תופנה לספק המתנות (כהגדרתו בתקנון המבצע ועל פי תנאי התקנון).
אני מצהיר/ה ומאשר/ת כי אין לי ולא תהיינה לי טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלשהן
כלפי עורכת המבצע ו/בוחנת התחרות ו/או כלפי מי מטעמן בקשר עם מימוש המתנה או
קבלתה ,והנני פוטר/ת את כל הנ"ל באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה
כאמור.
אני מאשר כי קיבלתי את המתנה מהסוג המפורט בתקנון המבצע במסגרת מבצע "ביסלי
מחלק רחפן  DJI SPARKבכל שעה ".
ידוע לי כי זכייתי זו יכול ותסוקר ותפורסם באמצעי התקשורת השונים ,לרבות עיתונות
ואתרי אינטרנט ,ואני נותן את הסכמתי לשימוש בשמי ובתמונתי כזוכה במבצע.

*במידה והמשתתף הזכאי אשר זכה במתנה הינו קטין מתחת לגיל  - 18מצ"ב אישור
חתום מהוריו ,או מאפוטרופוס חוקי ,המאשר לו לממש את זכייתו ולקבל ,יחד עם ההורים
או האפוטרופוס החוקי ,את המתנה ואת כל הוראות התקנון.

תאריך_______________ :

חתימה____________________ :

נספח לטופס אישור קבלת המתנה  -אפוטרופוס בשם קטין
לכבוד
תאריך:
אסם השקעות בע"מ
רח' הרימון ,2
אזור התעשייה חמ"ן
גו שיווק אינטרנט בע"מ
רח' גיבורי ישראל 5
נתניה
ג.א.נ,.
הנדון :כתב אישור אפוטרופוס בקשר עם מבצע "ביסלי מחלק רחפן  DJI SPARKבכל
שעה "
הריני לאשר כי פניתי אליכם בשם ומטעם ______________ ת.ז____________ .
(להלן" :הקטין") ,בעניין השתתפותנו וזכייתנו במבצע שבנדון (להלן" :המבצע").
הריני מאשר/ת בזאת בשמי ובשם הקטין את השתתפותנו במבצע ואת קבלת המתנה על פי
הוראות וכללי המבצע ,וזאת מכח היותי האפוטרופוס/ית החוקי/ת (להלן" :האפוטרופוס")
של הקטין ,ובעצם קבלת המתנה הננו מביעים את הסכמתנו המלאה להשתתפות במבצע
ולתחולתן של הוראותיו.
לא תהיה לנו ,לאפוטרופוס ולקטין ,ו/או לכל מי מטעמנו ,כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה
כנגדכם ו/או כנגד כל מי מטעמכם ,בכל עניין ונושא הקשור למבצע.
בחתימתי על מסמך זה הריני מאשר/ת את היותי האפוטרופוס של הקטין ואת קבלת המתנה
בעבור הקטין לשביעות רצונו המלאה ולשביעות רצוני המלאה.
ידוע לי כי הנכם מסתכמים על הצהרתי זו.
בכבוד רב,
_______________
(ת.ז)___________ .

לשימוש החברה
הריני לאשר כי זיהיתי את מר /גב' ___________ לפי תעודת זהות שהוצגה בפני ,וכי
הנ"ל חתם/מה בפני על מסמך זה ביום ___________.
___________
שם

חתימה

__________

