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תקנון מבצע ""Cisco Partners Champions Club
 .1כללי
חברת דטה טק פתרונות מתקדמים בע"מ ,מפיץ מורשה של סיסקו ישראל בע"מ מזמינה את המשווקים
של מוצרי סיסקו ישראל בע"מ (להלן" :סיסקו") להשתתף במבצע ";"Cisco Partners Champions Club
תחרות מכירות אשר במסגרתה משווקים שיעמדו ביעדי המכירות ובתנאים שיוגדרו להלן ,יזכו בפרס
(להלן" :המבצע"); המשווקים שיגיעו למקום הראשון ,יזכו בחופשה באיילת.
תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על-פיהם מנוהל המבצע ,הכל כפי שיפורט להלן.
 .2עורכת המבצע
חברת דטה טק פתרונות מתקדמים בע"מ (להלן" :המפיץ").
 .3רשאים להשתתף במבצע
רשאי להשתתף במבצע כל משווק (כהגדרתו בסעיף זה) ,של מוצרי סיסקו שנרכשו באמצעות המפיץ;
משווק הינו מי שמוגדר במערכות סיסקו כ( Registered Partner -לעיל ולהלן" :משווק" ו/או
"משווקים").
 .4תקופת המבצע
המבצע יתחיל ביום חמישי ה 30.4.17 -ויסתיים ביום שלישי ה – ( 27.7.17להלן" :תקופת המבצע") ,אלא
אם המפיץ ישנה את תקופת המבצע .שינוי כאמור ,אם ייקבע על-ידי המפיץ כאמור ,יפורסם במסגרת
עידכון תקנון כמשמעו בסעיף  8.9להלן.
 .5מי הזוכה
בתום תקופת המבצע יבחן המפיץ ,בשיתוף עם סיסקו ,את דיווחי המכירות לתקופת המבצע בהתאם
לתנאי המבצע המפורטים בתקנון זה ,ויכריז על הזוכים לפי הפירוט הבא:
 .5.1הזוכים יהיו:
 .5.1.1הזוכים יהיו  18משווקים ביחס לשני המפיצים המורשים של סיסקו (דטה טק פתרונות
מתקדמים בע"מ ואמטל מחשבים בע"מ ,להלן ביחד" :המפיצים המורשים") ,לפי החלוקה
כדלקמן (להלן" :הזוכים במקום הראשון"):
 12המשווקים שיצברו בתום תקופת המבצע את סך המכירות הגבוה ביותר מבין כל
המשווקים שהשתתפו במבצע.
ו 6 -המשווקים עם אחוז הגידול הגבוה ביותר מעבר ליעד המכירות הספציפי שנקבע להם
על-ידי המפיץ וסיסקו ,כפי שיפורט להלן .במידה ויהיו מעל ל 6 -משווקים עם אותו אחוז
גידול שהינו הגבוה ביותר מעבר ליעד המכירות ,ייבחרו מביניהם  6הזוכים שסך המכירות
שלהם הוא הגבוה ביותר.
 .5.1.2על הזוכים לעמוד בשני תנאים מצטברים כמפורט להלן:
א .על המשווק לעמוד ביעד המכירות הספציפי שנקבע לאותו משווק ,לתקופת המבצע ,על-
ידי המפיץ וסיסקו ,לפי שיקול דעתן הבלעדי (להלן" :יעד המכירות") .חישוב עמידה
ביעד המכירות ייעשה לפי הקריטריונים הבאים:
•

החישוב ייעשה לפי מחיר קניה [לא כולל עלויות נלוות של הובלה ( ,(shippingייבוא,
שחרור ממכס ו/או כל מס והיטלים אחרים וכן עמלת מפיץ].
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•

הכנסה כוללת ממכירות של מוצרי סיסקו שנרכשו באמצעות שני המפיצים
המורשים;

•

לצורך חישוב עמידה ביעד המכירות ,לא תיכלל מכירה ללקוחות המופיעים ברשימת
הלקוחות (ביניהם משרדי ממשלה ,רשויות ,לקוחות  ,Enterpriseבנקים ,חברות
ביטוח וכו') המצויה במשרדי המפיץ.

ב .על המשווק לעמוד ביעד מכירות מינימלי בסך של  10,000$לתקופת המבצע ,כאשר
החישוב ייעשה לפי מחיר קניה מההפצה.
 .5.1.3למשווקים יימסרו עדכונים שוטפים במהלך תקופת המבצע על התקדמות המכירות של כל
אחד מהם.
 .5.2כל משווק שיזכה בפרס במסגרת המבצע ,יבחר ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,את איש המכירות אשר
יקבל את הפרס מטעמו.
 .6הפרסים
 .6.1הפרסים שיוענקו למשווקים הזוכים במבצע (להלן" :הפרסים"):
א .הפרס לזוכים במקום הראשון -חופשה מפנקת באיילת ,הכוללת :טיסות ,יציאה ביום ה5.9.17 -
וחזרה ביום ה ,7.9.17 -לינה במלון ,חדרים זוגיים.
 .6.2זכייה בפרס ,כוללת אך ורק את הקבוע בתקנון זה .הוצאות נוספות (כגון :ביטוח ,כלכלה ,הוצאות
מיוחדות בגין מגבלות של הזוכה וכיו"ב) הינן על אחריותו וחשבונו של המשווק הזוכה ו/או איש
המכירות הנבחר על-ידו בלבד.
 .6.3הזכייה בפרס לפי תקנון זה הינה אישית ,ומיועדת לאיש המכירות הנבחר על-ידי המשווק הזוכה
בלבד ,ואינה ניתנת להעברה לאחר ,לרבות לבן משפחה ,ו/או לשינוי ,להחלפה או להמרה ,לא בכסף
ולא בשווה כסף ,ולא בכל פרס אחר ,למעט אם המפיץ יחליט אחרת .כמו כן ,לא ניתן יהיה לצרף
מי מטעם הזוכה לנסיעה.
 .7תנאי הזכיה
 .7.1במקרה שהגיע למפיץ מידע כי זכייה באיזה מהפרסים נעשתה תוך הפרת תנאי כלשהו מתנאי תקנון
זה ו/או תוך עשיית עבירה ו/או שלא על-פי הוראות הדין מכל בחינה שהיא ,יהיה המפיץ רשאי שלא
למסור את הפרסים או לדרשם בחזרה.
 .7.2המפיץ יהיה רשאי לבטל השתתפותו של איש המכירות הנבחר על-ידי המשווק הזוכה במקרה בו
לא מולאו על ידו תנאים מוקדמים להשתתפות ,לרבות תשלומים נוספים שיידרשו ו/או הצגת ויזות
וכיו"ב.
 .8התנאים להשתתפות ,כולל עלויות כספיות
 .8.1כתנאי להשתתפות במבצע ,המשתתף (המשווק לרבות עובדיו ו/או מנהליו של המשווק כהגדרתו
לעיל ,להלן" :המשתתף") מוותר על כל טענה דרישה או תביעה ,מכל מין וסוג וללא יוצא מן הכלל,
שעשויה להיות לו נגד המפיץ ו/או סיסקו בקשר לתנאי ההשתתפות במבצע ,לרבות בקשר עם קביעת
יעד המכירות ,ו/או בקשר לשיקול הדעת שהופעל על-ידי המפיץ ו/או סיסקו בבחירת הזוכים.
 .8.2בהשתתפותו במבצע ,מסכים המשתתף לכל הוראות תקנון זה וכן פוטר את המפיץ מכל אחריות
ו/או טענה בקשר למבצע ו/או לתקנון ו/או ליישום הוראות התקנון ומוותר על כל טענה הקשורה
למבצע ו/או לתקנון ,חוץ מהתחייבות המפיץ להעניק את הפרס למשווק הזוכה הנבחר על-פי
הוראות תקנון זה ובכפוף לדין.
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 .8.3בהשתתפותו במבצע ,נותן המשתתף את הסכמתו לפרסום שמו ו/או תמונתו (לרבות לוגו חברה)
באמצעי המדיה השונים בקשר עם המבצע ,לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של המפיץ.
 .8.4ההשתתפות במבצע על כל שלביו  ,לרבות מימוש הזכיות בפרסים ולרבות הנסיעה לחו"ל הינה על
אחריותם הבלעדית של המשתתפים במבצע.
 .8.5המפיץ אינו אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא שייגרם למשתתף ,עקב או בקשר עם השתתפותו במבצע
ו/או במימוש הפרסים ,לרבות נזקים שייגרמו למשתתף ו/או לרכושו מחמת תאונות ,מחלות ,גניבה,
אבדן ,נזקים בין ישירים ובין עקיפים לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל נזקים עקב
תאונה ,אלימות ,שוד ,גניבה ,אבדן של מטען ,מסמכים ,כרטיסי אשראי ,כרטיסי טיסה ,דרכון ,דמי
אשפוז ,הוצאות רפואיות וכיו"ב.
 .8.6כל חבות מס ,מכל סוג שהוא ,ככל שתחול בקשר עם זכיה בפרסים במבצע זה ,תחול על המשתתף
במבצע ותהיה על חשבונו ואחריותו של המשתתף במבצע.
 .8.7המפיץ אינו אחראי כלפי הזוכים/המשתתפים לאיכות הפרס/ים שבמסגרת המבצע או לתנאים בהם
יסופקו הפרסים .המפיץ לא יהיה אחראי לכל פגם ,קלקול ,נזק ,אי-תקינות או אי התאמה בנוגע
לפרסים או לאספקתם ,ובכלל זה מודיע המפיץ כי לא יהיה אחראי למעשה ו/או מחדל של נותני
שירותים ,כגון :חברות תעופה ,בתי מלון ,חברת הנסיעות ,חברת ההפקות וכיו"ב ו/או תקלות או
שיבושים העלולים להיגרם עקב אי ביצוע חלקי ו/או ביצוע לקוי על-ידי מי מנותני השירותים.
 .8.8המפיץ שומר לעצמו את הזכות להוסיף ,לגרוע ,לשנות ,ללא הגבלה ועל-פי שיקול דעתו הבלעדי ,את
הוראות התקנון ביחס לפרסים ,כולם או מקצתם ,וכן את הזכות ,אך לא החובה ,להציע פרס חלופי
בכמות ו/או מסוג שעליו יחליט על-פי שיקול דעתו.
 .8.9על אף כל האמור בתקנון זה ,המפיץ יהיה רשאי בכל עת ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לשנות את
הוראות תקנון זה ,ובכלל זה  -לקצר או להאריך את תקופת המבצע ,לשנות את תנאיו ,להוסיף
עליהם או לגרוע מהם ,לשנות ו/או להחליף את הפרסים המוענקים במסגרת המבצע ,או חלקם,
ולבטל את המבצע בכל עת .קיומו של תיקון או עדכון לתקנון כאמור יפורסם במסגרת אתר
האינטרנט של המפיץ (לעיל ולהלן" :עדכון לתקנון") .למי מהמשתתפים או למי מטעמם לא תהא
כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הנוגע לשינוי התקנון כאמור בסעיף זה.
 .8.10במקרה שהמפיץ האריך את המבצע  -ימשיכו לחול הוראות תקנון זה על תקופת המבצע הנוספת,
אלא אם ייקבע אחרת על ידי המפיץ במסגרת פרסום עדכון לתקנון.
 .8.11מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,כל תקלה ,שיבוש ,איחור וכד' בקשר עם מתן הפרסים
ומימושם ,אשר מקורם בכוח עליון ,לרבות מלחמה ,שביתה אסון טבע וכיו"ב ,לא יהיו באחריות
המפיץ ולא יזכו את המשתתף במבצע בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
 .8.12במקרה של סתירה כלשהי בין תקנון זה לבין פרסומים לגבי המבצע ,לרבות באמצעי תקשורת ו/או
פרסום שונים ,ובכל מדיה אחרת ,יגבר האמור בתקנון זה.
 .8.13לבית המשפט המוסמך בתל-אביב תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך ו/או
מחלוקת בקשר עם תקנון זה.
בהצלחה לכולם,
דטה טק פתרונות מתקדמים בע"מ

