מבצע הגרלה "קנית זכית " קבוצת עיתונות מתקדמת
 .1הגדרות :
בתקנון זה יהיו למונחים הבאים המשמעות המצוינת בצידם ,אלא אם תוכן הכתוב יחייב אחרת

:
המבצע:

מבצע הגרלות ושיווק ,שיכונה בשם "קנית זכית" שייערך בהתאם לתקנון זה ואשר מיועד לקידום
הפרסום בעיתוני ושירותי קבוצת עיתונות מתקדמת ,כהגדרתו להלן.

עורכת ההגרלה:

קבוצת עיתונות מתקדמת בע"מ  .מס' ח.פ513657593 :

שם המבצע:

"קנית זכית"

תקופת המבצע:

החל מיום 15.02.2017

הגרלות:

 14הגרלות שתערוך עורכת ההגרלה ,בהתאם לתקנון זה ולמועדים המפורטים להלן .ההגרלה
הראשונה במסגרת המבצע (מתוך  ,14כמפורט להלן) תיערך ביום 27.02.2017וההגרלה האחרונה
במסגרת המבצע תיערך ביום29.05.2017.

עסקים משתתפים:

כלל בתי העסק ,בנתניה ומושבי הסביבה (לרבות אתרי אינטרנט) ,אשר מפרסמים בעיתון קול השרון,
השרון שלי ,קול השרון בשפה הרוסית ,אסקפד , ,פרסום בפורטל  ,KSNלקוח פייסבוק  /אינטרנט /
אחר משירותי טראפיקס אשר מפרסמים ו/או לקוחות בתקופה שבין 1.2.2017-31.5.2017

יישובים משתתפים:

נתניה  ,קדימה ,אבן יהודה ,פרדסייה ,צור משה ,כפר נטר ,אודים ,ינוב ,גאולים ,בית יהושע ,בית יצחק,

רכישה מזכה:

כל רכישה של מוצר או שירות המשתתפות באיזה עסק המשתתף (לרבות בדרך של תשלום בהוראת
קבע) בסכום של  ₪ 100או יותר ,לרכישה בודדת ,אשר בוצעה בתקופת המבצע .רכישה בכפולות של
 ₪ 100תזכה בהשתתפויות נוספות על פי מספר הפעמים של  ₪ 100בסכום הרכישה

המשתתף הזוכה:

משתתף שמספר החשבונית שלו ,עלתה בגורל בעת ביצוע ההגרלה המסוימת בה השתתף.

זוכי מילואים:

 3משתתפים נוספים יוגרלו בכל הגרלה ויזכו להיות "זוכי מילואים" .זוכים אלו ימוספרו ממספרים 3 -1
וישמשו כמחליפים ,זאת למקרה שמועמד לזכייה בפרס בהתאם לתקנון זה ,לא יאותר ו/או ייפסל,
כמפורט בתקנון זה .בכל מקרה בו לא יאותר או ייפסל זוכה או מועמד לזכייה כלשהו יבוא במקומו
הזוכה הראשון מבין זוכי המילואים.

פרסי ההגרלה:

חבילות נופש ,חבילות ספא ,ארוחות ,אביזרים לטלפון ,משקפי שמש ועוד.

אתר האינטרנט

www.ksn.co.il

מערכת המחשב של
עורכת ההגרלה:

מכלול המורכב ממחשב ,ציוד היקפי ,תוכנה ובסיס נתונים ,המכיל את כלל הנתונים שהתקבלו ושנקלטו
בהצלחה אצל עורכת ההגרלה ,ובכלל זה פירוט המידע הנחוץ לצורך עריכת ההגרלה/ות.

2.הזכאות להשתתף בהגרלה

הזכאי להשתתף בהגרלה ולזכות בפרס ,באם החשבונית שלו עלתה בגורל ,יהיה כל אדם אשר
עומד בתנאים המצטברים המפורטים להלן:
 2.1ביצע במהלך תקופת המבצע רכישה מזכה ,כהגדרתה בסעיף  1לעיל..
 2.2במועד ביצוע הרכישה המזכה הנו המחזיק של החשבונית באופן פיזי
2.3במעמד התשלום שילם כדין בגין הרכישה המזכה
 2.4הרכישה המזכה לא בוטלה ,מכל סיבה שהיא ,וזאת עד למועד ההגרלה הרלוונטית לאותה
רכישה ,בהתאם למועדים המפורטים בסעיף  3.4להלן.
 2.5אישור בדבר ביצוע הרכישה המזכה התקבל בהצלחה אצל עורכת ההגרלה.
צרכן/לקוח אשר עומד בתנאים המצטברים האמורים בסעיפים  2.5 – 2.1לעיל ,יכונה להלן
"משתתף".
 2.6יודגש ,כי כל רכישה מזכה בסכום השווה /העולה על סך של  ₪ 100מזכה את הלקוח
בזכות להשתתף מספר פעמים בהגרלה אחת (יהא סכום הרכישה המזכה שביצע אשר יהא) .כך
למשל ,לקוח אשר רכש בתקופת המבצע באיזה מהעסקים המשתתפים ,רכישה מזכה בודדת
בסכום של  ,₪ 300יהא זכאי להשתתף  3פעמים בהגרלה אחת ,ואילו לקוח אשר רכש ביום
מסוים בשני עסקים משתתפים ,בסכום של  ,₪ 150בכל אחת משני עסקים משתתפים ,יהא זכאי
להשתתף פעמיים באותה הגרלה ,שתיערך במועד המפורט בסעיף  3.4להלן (בהתאם למועד
בו בוצעה הרכישה המזכה בהשתתפות בהגרלה).
כן מובהר ,כי אין הגבלה על מספר הפעמים שצרכן/לקוח יכול להשתתף במבצע ההגרלות בכלל,
ובכל הגרלה בפרט ,וכן אין כל הגבלה על מספר הזכיות של לקוח /צרכן שהשתתף במבצע
ההגרלות.
על אף האמור לעיל מובהר ,כי במקרה שבו משתתף מסוים השתתף ,יותר מפעם אחת ,בהגרלה
מסוימת ,והוא הוגרל כזוכה באותה הגרלה ,אזי הוא לא יהא זכאי להשתתף בשנית באותה
הגרלה (כלומר  -משתתף יוכל לזכות ,בכל הגרלה בה ישתתף ,לכל היותר פעם אחת בלבד (יהא
מספר הפעמים בו השתתף באותה הגרלה אשר יהא) .היה ומשתתף הוגרל פעמיים כזוכה
באותה הגרלה ,אזי תיפסל זכייתו השנייה בהגרלה ,ובמקומו יבוא הזוכה הראשון מבין זוכי
המילואים.
עוד יובהר ,כי אין בפעילות שיווקית כלשהי שתבוצע על ידי עורכת ההגרלה ו/או מי
מטעמה בקשר עם ביצוע רכישות מזכות ,ובכלל זה פעילות באמצעות שליחת הודעות טקסט
(SMS),כדי להעיד על זכאות  /אי זכאות להשתתף בהגרלה.
3.אופן עריכת ההגרלות

 3.1במועדים הנקובים בסעיף  3.4שלהלן ייערכו הגרלות במשרדי עורכת ההגרלה .
 3.2ההגרלות תבוצענה באמצעות שימוש במערכת המחשב של עורכת ההגרלה ,אשר תעלה
בגורל בצורה אקראית ,בכל הגרלה ,שתי חשבוניות מקובץ המידע השבועי שיתקבל אצלה ,אשר
יזכו את עשרות המשתתפים הזוכים ,כהגדרתם לעיל ,בפרס (רשימת המשתתפים בכל הגרלה
תתאפס לאחר ביצוע כל הגרלה) .בסך הכל ,בכל תקופת המבצע תיערכנה 15הגרלות בהן יוגרלו
מאות פרסים (עשרות פרסים בכל הגרלה ) .מובהר ,כי לא ניתן יהיה לערער על נתוני המערכת,
ואלה יהיו סופיים ומוחלטים .
לעניין תקנון זה "קובץ המידע השבועי" משמעותו קובץ אלקטרוני ,שיתקבל אצל עורכת ההגרלה
מידי שבוע ,ביחס לשבוע שחלף ,ואשר יכלול את מספרי החשבוניות של הזכאים להשתתף

בהגרלה הקרובה שתערוך עורכת ההגרלה ,ומספר הפעמים שכל משתתף ביצע רכישה מזכה.
 3.3עורכת המבצע תוכל לשנות את מספר הזוכים האמור בסעיף  3.2לעיל בכל עת במהלך
תקופת המבצע על פי שיקול דעתה .ההחלטה בדבר השינוי כאמור תועלה על הכתב ויקבע בה
המועד המדויק (יום ושעה) בו ישתנה המספר הזוכים האמור ,והיא תיחתם על ידי המפקחת.
 3.4להלן טבלה המרכזת את ההגרלות (מספר סידורי) ,תאריכי הרכישות המזכות בהשתתפות
בהגרלה זו ומועד קיום כל הגרלה:
מועד קיום ההגרלה

פרק הזמן שבו בוצעו הרכישות המזכות השתתפות
הגרלה
בהגרלה זו
מספר
מיום  15לפברואר –  21לפברואר שנת 2017
.1

 22בפברואר 2017

.2

מיום  22לפברואר –  28לפברואר שנת 2017

 1למרץ 2017

.3

מיום  1למרץ –  7למרץ שנת 2017

 8למרץ 2017

.4

מיום  8למרץ –  14למרץ שנת 2017

 15למרץ 2017

.5

מיום  15למרץ –  21למרץ שנת 2017

 22למרץ 2017

.6

מיום  22למרץ –  28למרץ שנת 2017

 29למרץ 2017

.7

מיום  29למרץ –  4לאפריל שנת 2017

 5לאפריל 2017

8

מיום  5לאפריל –  11לאפריל שנת 2017

 12לאפריל 2017

.9

מיום  12לאפריל –  18לאפריל שנת 2017

 19לאפריל 2017

.10

מיום  19לאפריל –  25לאפריל שנת 2017

 26לאפריל 2017

.11

מיום  26לאפריל –  2למאי שנת 2017

 3למאי 2017

.12

מיום  3למאי –  9למאי שנת 2017

 10למאי 2017

.13

מיום  10למאי –  16למאי שנת 2017

 17למאי 2017

.14

מיום  17למאי –  23למאי שנת 2017

 24למאי 2017

 1ליוני 2017
מיום  24למאי –  31למאי שנת 2017
.15
הגרלה אחרונה
במקרה של כוח עליון או במקרה שבו מועד ההגרלה חל ביום חג שלא יאפשר את קיום ההגרלה
או במקרה שבו לא יתקבל /ייקלט בהצלחה אצל עורכת ההגרלה קובץ המידע השבועי במועד
הנדרש לשם ביצוע ההגרלה ,וזאת מכל סיבה שהיא ,עורכת ההגרלה תבצע את ההגרלה במועד
הקרוב ביותר האפשרי.
 3.5תהליך ההגרלה דלעיל יערך בפיקוח המפקחת על ההגרלה או על ידי מי שמונה לכך מטעם
המפקחת.
 4.קבלת פרסי ההגרלה

 4.1לאחר כל הגרלה תנסה עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה ליצור קשר טלפוני ,בשעות
העבודה המקובלות ,עם המועמדים לזכייה (דהיינו ,משתתף /ת ,אשר מספר חשבונית שלו
עלתה בגורל) ,על פי מספר הטלפון שנמסר על ידו בעת הצטרפותו למבצע או כל טלפון אחר
שעודכן על ידו אצל עורכת ההגרלה .כמו כן תשלח אליהם הודעה במייל או הודעה כתובה בנייד
/בהתאם לכתובת המצויה בידי עורכת ההגרלה ,כנדרש בהיתר הכללי .במעמד זה תוודא עורכת
ההגרלה ו/או מי מטעמה את זהותו של המועמד לזכייה ותזמנו אל משרדי עורכת ההגרלה ביום

ובשעה שיימסרו לו על מנת לאמת את עמידתו במלוא תנאי תקנון זה ולברר באם הוא הזוכה
בהתאם לאמור לעיל ולהלן .
 4.2בבוא המשתתף האמור אל משרדי עורכת ההגרלה ,תבדוק עורכת ההגרלה ו/או נציגיה את
עמידתו של המשתתף האמור במלוא תנאי תקנון זה ,תאמת פרטים ונתונים ,כפי שיידרשו
להנחת דעתה של עורכת ההגרלה לצורך הוכחת זכאותו של המשתתף האמור ,ולאחר שעורכת
ההגרלה תאשר כי המשתתף האמור הוא הזוכה בהתאם לאמור לעיל ולהלן ,יחתום הזוכה על
טופס אישור והצהרה ,ובכלל זה על הצהרה כי לא חלה עליו כל הגבלת השתתפות כמפורט
בסעיף  7להלן ,ויתואם עמו המועד לקבלת הפרס.
 4.3עוד מובהר ,כי משתתף אינו זכאי לקבל ,ועורכת ההגרלה איננה חייבת ליתן ,פרס הגרלה
כלשהו ,אם המשתתף אינו יציג בפני עורכת ההגרלה /נציגיה  /עובדיה ,בתוך שבעה ימים מן
המועד בו נדרש לכך ,חשבונית מקורית ,על גביה מצוינים בדפוס מספר החשבונית (הוא המספר
שעלה בגורל) ,הכל לפי העניין ולפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת ההגרלה .
סירב דורש הפרס להיענות לדרישה זו ,רשאית עורכת ההגרלה לעכב את מסירת הפרס עד אשר
דורש הפרס ימלא אחרי הדרישה והאחריות בגין כך תוטל על המשתתף בלבד ,ולא תהא לו כל
דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי עורכת ההגרלה בגין כל עיכוב ,אבדן ,הוצאה ,הפסד ו/או נזק,
מכל מין וסוג שייגרמו לו ,אם ייגרמו לו בשל העיכוב או בשל אי יכולת לממש את הפרס ,כאמור.
 4.4למען הסר ספק ,מובהר כי היה ופרס מפרסי ההגרלה לא יחולק מסיבה כלשהי ,לרבות
(אך לא רק) עקב העובדה שמשתתף לא אותר בתוך  30יום מפרסום תוצאות ההגרלה לפי
הפרטים שנמצאים בידי עורכת ההגרלה ו/או עקב העובדה שמשתתף לא עמד בתנאי כלשהו
מתנאי הזכייה (לרבות ,אך לא רק ,התנאים האמורים בסעיף  4.3לעיל) בתוך  30יום ממועד
פרסום תוצאות ההגרלה הרלוונטית בה הוא זכה ו/או עקב העובדה שהוא ויתר על הזכייה
(במעשה ו/או במחדל) ו/או לא מימש את זכייתו בנסיבות התלויות בו ו/או מסיבות שאינן תלויות
בעורכת ההגרלה או מי מטעמה – כי אז תהיה עורכת ההגרלה רשאית להעניק את הפרס
הרלוונטי למשתתף אחר(הוא המועמד שדורג ראשון מבין זוכי המילואים ,ואם גם מועמד זה לא
יאותר ו/או ייפסל – למועמד הבא אחריו מבין זוכי המילואים וכך הלאה עד לאיתור זוכה בפרס)
או לא ליתן את הפרס הרלוונטי שלא ניתן ,כאמור ,והמשתתף שלא קיבל את הפרס ו/או שויתר
על הפרס ו/או כל משתתף אחר יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי
עורכת ההגרלה בגין חלוקת פרסי ההגרלה למשתתף אחר או בגין אי חלוקתם ,כאמור.
5.פרסי ההגרלות

 5.1כל אחד מן המשתתפים הזוכים ,דהיינו משתתף שמספר החשבונית שלו עלה בגורל
והוכרז על ידי עורכת ההגרלה כזוכה בהתאם לאמור בתקנון זה ,יקבל פרס
 5.2מובהר ,הזכייה בפרס מפרסי ההגרלה הינה אישית .לפיכך ,פרסי ההגרלה יוענקו אך ורק
למי שיעמוד בתנאים הקבועים בתקנון זה .מימוש הזכייה בפרס מפרסי ההגרלה הינו באחריותו
הבלעדית של הזוכה .עורכת ההגרלה אינה אחראית למימוש הזכייה בפרס מפרסי ההגרלה על -
ידי הזוכה בו.
 5.3הזוכים בפרסי ההגרלה יהיו מחוייבים לשאת בתשלום כל מס ו/או תשלום ,ככל שיהיו ו/או
שיוטלו בגין קבלת ו/או מימוש ו/או שימוש בפרס ,ובשום מקרה ,עורכת ההגרלה לא תחויב במס
ו/או תשלום כאמור.
 5.4הפרסים שיוענקו במסגרת המבצע אינם ניתנים להסבה ,לשינוי ,להחלפה או להמרה
לשווה כסף ו/או לכל פרס ו/או מוצר אחר .על אף האמור לעיל ,מובהר כי עורכת ההגרלה תהא
רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להמיר את הפרס הכספי לפרס בשווה כסף
6.פרסום

 6.1פרסום המבצע :עורכת ההגרלה תפרסם את מבצע ההגרלות בעיתוני הקבוצה ו/או בפורטל
ו/או בפייסבוק של קבוצת עיתונות מתקדמת  ,על פי שיקול דעתה.
 6.2פרסום התקנון :עורכת ההגרלה תפרסם את תכנית ההגרלה ,כהגדרתה בהיתר הכללי,
בעיתוני הקבוצה ,בהתאם להיתר הכללי ,וכן בפורטל  KSNשל הקבוצה .כמו כן ,ניתן יהיה לעיין
בעותק מתקנון זה במהלך תקופת המבצע ,ללא תשלום ,במענה של עורכת ההגרלה ,ברחוב

גיבורי ישראל  24נתניה ,בשעות העבודה המקובלות .
 6.3פרסום תוצאות ההגרלה :עורכת ההגרלה תפרסם את תוצאות ההגרלה באופן שבועי
בעיתוני הקבוצה ,בפורטל  KSNובכל דרך אחרת שתמצא לנכון .בפרסום יפורטו שמותיהם של
הזוכים בפרסים ,שווי הפרס בו זכו וכן מענה של עורכת ההגרלה ושל המפקחת על ההגרלה ,בה
ניתן יהיה לעיין בדו"ח המפקח שיוגש בהתאם להיתר הכללי .
עורכת ההגרלה תהיה רשאית לפרסם את שמותיהם ותמונותיהם של הזוכים בפרסי ההגרלה,
כולם או חלקם ,וכן לפרסם את פרסי ההגרלה ,באמצעי התקשורת השונים .עורכת ההגרלה תהא
רשאית לעשות שימוש בשמו של זוכה ,בתמונתו ובכל פרט מזהה אחר שלו לצורך פרסומים
וקידום מכירות מטעמה ,ללא תשלום לזוכה ו/או למי מטעמו ,וזאת בכל מדיה שתבחר עורכת
ההגרל ה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לרבות רדיו ,טלוויזיה ,עיתונות ואינטרנט ,שליחת הודעות
SMSוכיו"ב ,וללא כל מגבלה לרבות מגבלת מדיה ומגבלת זמן.
עורכת ההגרלה תהיה רשאית לפעול כאמור לעיל ,אף בטרם קיבל הזוכה את פרס ההגרלה.
צילום הזוכה ייערך בהתאם לכל דין ,ככל שהוא רלבנטי למקרה.
7.איסור השתתפות

ההשתתפות בהגרלה אסורה על עורך ההגרלה ,עוזריו ,המפקח ,משרד עורכי דין ,שותפיהם,
עובדיהם ובני משפחותיהם של כל אחד מהאמורים לעיל" .בן משפחה" לעניין זה משמעו – בן
זוג ,הורים ,ילדים ,אחים ואחיות.
זכייתו או השתתפותו של משתתף אשר השתתפותו אסורה על-פי סעיף זה ,בטלה מעיקרא
ולפיכך ,אף אם מסיבה כלשהי הודע למשתתף כאמור כי הוא "זוכה" ו/או אף אם החל במימוש
הזכייה ובקבלת פרס מפרסי ההגרלה ו/או אם קיבל את הפרס לידיו ו/או העבירו לאחר (בתנאי
שהעברה זו אושרה על-ידי עורכת ההגרלה) – ולאחר קרות אחד או יותר מן המקרים המנויים
לעיל ,התברר כי חלה עליו מגבלת השתתפות ,כאמור בסעיף זה – כי אז תהיה זכייתו ,לכאורה,
בטלה מעיקרא ,ויהא עליו להשיב לעורכת ההגרלה את הפרס או את שוויו הריאלי.
8.פיקוח

 8.1על עריכת ההגרלה ,פרסום תוצאותיה וחלוקת הפרסים יפקח עו"ד זינגר רונן מרחוב
זמנהוף  6נתניה ו/או כל עורך דין אחר ממשרדו שימונה על ידו בכתב לצורך זה.
 30 8.2יום החל מיום ביצוע כל הגרלה ועד לסיום תקופת המבצע ,המפקחת תמסור למנהל
הכללי של משרד האוצר (להלן – "הממונה") דו"ח חתום בידיה ,בצרוף העתק תכנית ההגרלה
והעתקים של כל מודעה שהתפרסמה במסגרת המבצע וכן העתק מכתב המפקחת בדבר
הסכמתה לשמש כמפקחת ואישור קבלתו על ידי הממונה .עותק מהדו"ח יעמוד לעיון הציבור
בתיאום מראש בימי העבודה ובשעות העבודה הרגילים ,במשרדי המפקחת .
 8.3בכל מקרה של מחלוקת בין עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמו לבין משתתף ו/או לקוח ו/או
מועמד לזכייה ו/או זוכה בפרס ו/או כל אדם שהוא ,בכל עניין שהוא הקשור הגרלה ,ובכלל זה
לפרשנות התקנון ,לאופן ניהול ההגרלה ו/או תוצאותיה ,תהיה מסורה ההכרעה במחלוקת באופן
בלעדי למפקחת והחלטתה תהיה סופית ומכרעת ותחייב את כל הצדדים.
 8.4המפקחת על ההגרלה מוסמכת ,באופן בלעדי ,ליתן כל הוראה משלימה לגבי אופן ניהול
המבצע וההגרלות ולקבוע כל הוראה שאין תשובה לגביה בתקנון זה ,בכפוף להוראות תקנון זה
ולהוראות ההיתר הכללי.
העדר אחריות 9.
9.1כל משתתף ו/או זוכה פוטר את עורכת ההגרלה ,עוזר לעורכת ההגרלה ,המפקחת על
ההגרלה ו/או מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם ,מכל טענה ו/או תביעה בכל הקשור להגרלה ,למעט
התחייבות עורכת ההגרלה למסור את פרסי ההגרלה לזוכים אשר זכאים לכך על פי תקנון זה.
 9.2עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה אינם אחראים באופן כלשהו לכל נזק שייגרם כתוצאה
מכשל במערכת בה נקלטו פרטי המשתתף ו/או כתוצאה מטעות ו/או פגם כלשהו בקובץ המידע
השבועי ו/או לכל פגם במערכת הממוחשבת אשר באמצעותה מבוצע המבצע ,לרבות תקלות או
טעויות מכל מין וסוג שהוא הנובעות מתקלות תקשורת ,התחברות ,עיכובים טכניים כלשהם

שכתוצאה מהם נמחקו ,הושמדו או שובשו פרטי המשתתף או חלק מהם ,לרבות עובדת
השתתפותו במבצע .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,עורכת ההגרלה לא תהיה אחראית באופן
כלשהו לפעילותן התקינה של רשתות התקשורת הנדרשות לניהול וביצוע המבצע ,ובכלל זה
תקשורת הטלפונים הפנים ארציות או הסלולרית/יות ,והיא לא תשא באחריות כלשהי להפסקה
ו/או להפרעה ו/או מניעה ו/או לתקלה ו/או לשינוי כלשהם ,שיחולו בקשר עם איזה מהשירותים
האמורים ו/או להפסדים ו/או לנזקים כלשהם ,ישירים ו/או עקיפים ,אשר ייגרמו למאן דהוא,
לרבות למשתתף ו/או לזוכה ו/או לאדם אחר ,בגין ו/או כתוצאה מהפסקות ו/או הפרעות ו/או
מניעות ו/או תקלות ו/או שינויים כאמור.
 9.3עורכת ההגרלה ו/או עוזר לעורכת ההגרלה ו/או המפקחת על ההגרלה ו/או מי מעובדיהם
ו/או מי מטעמם ,לא תהיה אחראית במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו שעצם
ההשתתפות בהגרלה כרוכה בפעולה שעל אותו צד שלישי לנקוט.
 9.4עורכת ההגרלה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לאי התאמה ,נזק ו/או הפסד מכל מין
וסוג ,ישירים ו/או עקיפים ,שיגרמו למאן דהוא ,בין למשתתף ו/או לזוכה ובין לאדם אחר שיגרמו
כתוצאה ו/או עקב כל טעות ו/או אי התאמה אחרת ,לרבות הנובעת מכוח עליון ,ולרבות כאלה
שבגינן יפחת או יגדל מספרם של המשתתפים בהגרלה ו/או מספרם של פרסי ההגרלה ,לעומת
המתואר בתקנון זה .במקרה של תקלה ו/או טעות ,כאמור לעיל ,תהיה רשאית עורכת ההגרלה,
על-פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לאישור המפקחת על ההגרלה ,לבטל את ההגרלה ,להפחית
או להגדיל את מספר פרסי ההגרלה ,או לנקוט בכל פעולה אחרת ,ככל שתמצא לנכון .כל פעולה
כאמור תיחשב כתוספת לתקנון זה ולהגרלה ,ותחייב כל לקוח ו/או משתתף ו/או זוכה במבצע
ובהגרלה .
למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי לאף לקוח ו/או משתתף ו/או זוכה ו/או אדם אחר לא תהיה
טענה ו/או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן יינקטו עורכת ההגרלה ו/או עוזר לעורכת ההגרלה
ו/או המפקחת על ההגרלה ו/או מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם ,עקב תקלה ו/או טעות ,כאמור
לעיל ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף ,שיגרמו להם עקב פעולות כאמור .
9.5ארעה תקלה ו/או קלקול ו/או אי התאמה ו/או שינוי בפרס הגרלה כלשהו שחולק לזוכה בין
עקב תקלה טכנית ובין עקב פגם ו/או ליקוי ו/או טעות אנוש ו/או כח עליון ו/או פירוק ו/או פשיטת
רגל ,או נגרם לזוכה פגיעה ו/או נזק כלשהו בקשר עם פרס כלשהו מבין פרסי ההגרלה ,לא יהווה
הדבר בסיס לכל תביעה או טענה כלשהי כלפי עורכת ההגרלה ו/או עוזר לעורכת ההגרלה ו/או
המפקחת על ההגרלה ו/או מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר הקשור בו במישרין
ו/או בעקיפין.
שונות 10.
 10.1עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאיו של תקנון זה מפעם לפעם
ו/או להפסיק את המבצע לפני המועד המתוכנן ,או להמשיכו מעבר למועד זה ,בכפוף לאישור
המפקחת על ההגרלה ולהוראות הדין החלות על המבצע.
 10.2עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות להאריך  /לקצר את המבצע מעבר  /מתחת,
לפי העניין ,לתקופת המבצע שנקבעה וזאת בהתאם למגבלות הדין .הודעה על הארכת /קיצור
המבצע תובא לידיעת הלקוחות באותו אופן בו פורסם המבצע .
 10.3מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  10.1לעיל ,עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את
הזכות להפסיק את המבצע לפני תום תקופת המבצע ,כל אימת שתתרחש תקלה או אירוע שאינו
בשליטתה ו/או שאינו מאפשר את עריכת המבצע בהתאם להוראות תקנון זה .
10.4עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק את הפרס למשתתף שזכה
במידה ויימצא שאותו משתתף נהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון מבצע זה.
10.5בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים
כלשהם בדבר המבצע ,לרבות בעיתונים ו/או במודעות פרסומת ו/או בכל מדיה אחרת ,תגברנה
הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין .
10.6מבצע ההגרלות נערך בהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק
העונשין ,התשל"ז"( 1977-ההיתר הכללי") ולתנאי תקנון זה.
10.7כל שאלה ו/או טענה ו/או דרישה בקשר למבצע יש להפנות בכתב למפקחת על
(ככל שהטענה ו/או הדרישה כאמור עניינה בתוצאות ההגרלה יש לפנות אל
ההגרלה
המפקחת על ההגרלה בתוך  14ימים ממועד היוודע דבר תוצאות ההגרלה הרלוונטית).

10.8כל האמור בתקנון זה בלשון זכר – גם נקבה במשמע.
10.9החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם הנוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.

