תקנון ותנאי שימוש להשתתפות בהגרלה "ליסטרין ללכת עד
הסוף  -עם חופשה בהפתעה"
(להלן" :התקנון")
חברת ג'יי-סי הלת'קר בע"מ ח.פ  512363904ע"י חטיבת קונסיומר ישראל (להלן" :החברה") עורכת
הגרלה (או "מבצע" כהגדרתם להלן) אשר במהלכה מי שרכש מארזי ליסטרין (צמד בקבוקים :ליסטרין
 250מ"ל  500 +מ"ל ,ארוזים יחד בשרינק) המשתתפים ומסומנים במדבקת המבצע ,יוכל להשתתף
בהגרלה ולזכות בפרס של חופשה זוגית באירופה (טיסה  +מלון) בהתאם להוראות תקנון זה הנערך
בהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומות מסחריות לפי חוק העונשין ,התשל"ז – .1977
ההשתתפות במבצע (כהגדרתו להלן) כפופה לתנאי תקנון זה .תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על
פיהם מתנהל המבצע ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההשתתפות של משתתף המעוניין להשתתף
בפעילות נושא תקנון זה.
 .1פרשנות
 .1.1בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים כלשהם
בדבר המבצע ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 .1.2האמור בתקנון זה מיועד לנשים ולגברים כאחד.
 .1.3החברה נוקטת מאמצים סבירים על מנת שהמידע (להלן" :מידע") המפורסם למשתתף יהיה
נכון ועדכני ,אולם המידע יכול לכלול טעויות דפוס ו/או טעויות אשר נפלו בתום לב (ט.ל.ח).
 .1.4ניתן יהיה לעיין בתקנון זה באתר האינטרנט שכתובתוhttp://devdino.com/listerine- :
 vacationבתקופת המבצע .אישור תנאי תקנון זה על ידי המשתתף מהווה תנאי סף הכרחי
להשתתפותו בהגרלה.
 .2כללי
 .2.1החברה תהיה רשאית להפסיק את ההגרלה ו/או כל חלק ממנה ו/או לקצרה ו/או להאריכה
ו/או להוסיף פרסים ו/או לערוך בה שינוי לרבות לגבי מועד ההגרלה ,בכל עת ,בכפוף להוראות
הדין ,בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט.
 .2.2ניתן יהיה לעיין בתקנון זה באתר האינטרנט של החברה בכל תקופת המבצע (כהגדרתה
להלן).
 .3הגדרות
למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם כדלהלן ,אלא אם הצדק הדברים או
הקשרם יחייב אחרת:
" .3.1המפקח"  -המפקח על הקמפיין ,כמשמעותו בהיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת
מסחרית לפי חוק העונשין ,התשל"ז –  ,1977יהיה עו"ד ניר אברהם ממשרד בלטר ,גוט,
אלוני ושות' – עורכי דין מרחוב יגאל אלון  ,96תל אביב  6789140ישראל ,ו/או מי שימונה
מטעם משרד בלטר ,גוט ,אלוני ושות' – עורכי דין.
" .3.2משתתף" – כל מי שהתקיים לגביו כל האמור להלן )1( :עומד בכל תנאי תקנון זה ומילא
אחר כל הוראותיו כמפורט להלן; ( )2מילא טופס באתר האינטרנט כנדרש ,באופן שהפרטים
הנדרשים ממנו נתקבלו בצורה ברורה ותקינה על ידי החברה ו/או מי מטעמה; ( )3הזין את
כל הפרטים ב"מיניסיט" ( (Minisiteהאמור באתר האינטרנט ,בעמוד הרלוונטי ,ונכנס
להגרלה שבה יוגרל הפרס.
" .3.3זוכה"  -משתתף שפרטיו עלו בגורל בהגרלה ,שתיערך כאמור בתקנון זה ואשר עומד בכל
הוראות תקנון זה.
" .3.4כתב הזכייה" או "שובר הפרס" – מסמך ובו הכרזתו של משתתף בהגרלה כזוכה בפרס.
" .3.5המבצע" או "מבצע ההגרלות" "ההגרלה" – הפעילות ,לרבות ההגרלות והפרסים,
המוסדרים בתקנון זה.

" .3.6הפרס" – "חופשה בהפתעה"  -חופשה זוגית ליעד באירופה ,הכוללת טיסות הלוך ושוב,
לינה במלון למשך מספר לילות בהפתעה והעברות .הזוכה יגלה מהו יעד הטיסה רק ביום
הטיסה .במעמד הזכייה ,לאחר שאומתו פרטי הזכיה בהתאם לתקנון ,או במועד סמוך לכך
(מטעמים לוגיסטיים של הנפקת הכרטיסים בחברת התעופה) ,יקבל הזוכה שובר עם פירוט
תאריכי החופשה ,כאמור לעיל .הזוכה רשאי לבחור אדם נוסף שיתלווה אליו (להלן:
"המלווה ") בעת מימוש הפרס (סך הכל שני כרטיסי טיסה :הזוכה והמלווה) ,הכל בכפוף
לעמידה בהוראות תקנון זה .יובהר כי אם הזוכה או המלווה הם קטינים ,אז מימוש הזכייה
מותנה בהסכמת הורה ו/או אפוטרופוס חוקי של כל אחד מהם ובחתימתם על נספחים "א"
ו"-ב" בהתאמה ,להלן .כמו כן ,מובהר כי התאריכים שימסרו לזוכה הינם סופיים והזוכה לא
יהא זכאי לשנות את תאריכי הנסיעה שייקבעו.
 .3.7מובהר כי תנאי הפרס ,לרבות יעד הטיסה ,מספר הלילות ,דירוג המלון ותנאי האירוח יימסרו
לזוכה ביום הטיסה ,או בסמוך לו ,והחברה תהיה רשאית לקבוע תנאים אלו על פי שיקול
דעתה הבלעדי ,בכל עת וללא צורך במתן הודעה מראש ,ולא תהיה למי מהמשתתפים כל
טענה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה.
 " .3.8קטין" – כל מי שהינו מעל גיל  16ומתחת לגיל  18וכן פסול דין .ההשתתפות בהגרלה אינה
מותרת למי שמתחת לגיל .16
" .3.9מארז" -מארז של צמד בקבוקי ליסטרין :ליסטרין  250מ"ל  500 +מ"ל ,ארוזים יחד
בשרינק עם מדבקת המבצע .ברקודים:
LISTERINE ADVANCED WHITE SHRINK
LISTERINE COOL SHRINK
LISTERINE FRESH SHRINK
LISTERINE TAGD SHRINK
LISTERINE TOTAL CARE SHRINK
LISTERINE TOTAL CARE ZERO SHRINK
LISTERINE ZERO SHRINK

7290100411711
7290008142540
7290008142694
7290011912680
7290012701948
7290100410028
7290012851902

" .3.10אתר אינטרנט" – אתר האינטרנט של החברה בכתובתhttp://devdino.com/listerine- :
vacation
" .3.11שיתוף" – מתן אישור באמצעות אתר האינטרנט לפרסום השתתפותו של המשתתף
בפעילות באמצעות הרשתות החברתיות.
"הרשתות החברתיות" – פייסבוק ,וואטסאפ.
 .4תקופת המבצע
 .4.1המבצע ייערך מיום  22בינואר  ,2017ועד ליום  28בפברואר  2017כולל (להלן" :תקופת
המבצע").
 .4.2החברה תהא רשאית להפסיק ו/או להאריך את משך המבצע בכל עת וכן לשנות את פרטי
המבצע ו/או ההגרלה ו/או תקנון זה על פי שיקול דעתה הבלעדי ,בכל עת וללא צורך במתן
הודעה מראש ,ולא תהיה למי מהמשתתפים כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה.
 .4.3ניתן להקליד באתר האינטרנט חשבוניות קנייה של המארז המשתתף במבצע החל מיום 22
בינואר ( 2017חשבונית מתאריכים מוקדמים יותר לא ישתתפו במבצע) ועד ליום 28
בפברואר  ,2017בשעה  .23:59כל משתתף רשאי להשתתף בהגרלה מספר פעמים בכפוף
לשליחת טופס השתתפות חדש והזנת חשבונית קנייה שונה בכל רישום – כלומר ,ככל
שהמשתתף יקנה יותר מארזים בחשבוניות נפרדות ,וירשם באתר האינטרנט עם כל
חשבונית קנייה כזו בנפרד ,המשתתף יוכל להגדיל את סיכויו לזכות .יובהר כי ככל

שהמשתתף רכש כמה מארזים בחשבונית קנייה אחת ,החשבונית האמורה תקנה זכות
השתתפות אחת.
 .5אופן פרסום המבצע
 .5.1הודעה בדבר עריכת המבצע תפורסם באתרי אינטרנט שונים.
 .5.2החברה שומרת על זכותה לפרסם את המבצע באמצעים נוספים.
.6

השלבים שיש לבצע לשם השתתפות במבצע
 .6.1ההשתתפות במבצע תיעשה על ידי מילוי באופן מלא של כל הפרטים ,ומשלוח של טופס
השתתפות המקוון (להלן" :הטופס") המופיע באתר האינטרנט (בהתאם להנחיות
ה ?
המפורטות באתר המופיע באתר האינטרנט ) ,במהלך תקופת המבצע בלבד .על המשתתף
להזין את הפרטים הבאים :שם מלא ,מספר טלפון נייד ,כתובת דואר אלקטרוני (,)Email
כתובת למשלוח דברי דואר ,מספר חשבונית ,פירוט היכן נרכש המוצר ותאריך הקניה (כמצוין
על החשבונית).
 .6.2יובהר כי על מנת להשתתף בהגרלה ,על המשתתף להזין את פרטיו כאמור בסעיף  6.1לעיל
באתר האינטרנט ,וזאת עד ליום  28בפברואר  2017בשעה  ,23:59לכל המאוחר .מי שלא
יזין את פרטיו כאמור לעיל ,בטופס באתר האינטרנט עד למועד האמור ,לא ישתתף באף אחד
ממועדי ההגרלה (כמפורט להלן).
 .6.3במידה והפרטים בטופס מולאו כנדרש ונשלחו במועד באתר האינטרנט ,יישלח אל המשתתף
מייל (אל כתובת הדואר האלקטרוני שסיפק) המאשר קבלת פרטיו על ידי החברה ורישומו
להגרלה/ות שטרם התקיימו .בכפוף להוראות התקנון .יודגש כי ניתן להזין כל חשבונית
פעם אחת בלבד במסגרת המבצע.
 .6.4בין המשתתפים אשר מילאו אחר כל השלבים המפורטים לעיל במלואם ,יוגרל הפרס.
 .6.5כל משתתף יקבל אפשרות לאשר שיתוף ( )Shareשל הפעילות ושל השתתפותו בה
באמצעות הרשתות החברתיות.

 .7הזכאות להשתתף בהגרלה
 .7.1זכאי להשתתף בהגרלה כל מי שגילו מעל  18שנים במועד תחילת תקופת המבצע.
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,מי שהינו מעל גיל  16ומתחת לגיל  18שנים וכן פסול דין ,יהא
רשאי להשתתף בהגרלה בכפוף לקבלת הסכמת האפוטרופוס שלו לתנאי התקנון ואישורו
על ידו .במקרה כאמור ,האפוטרופוס מצהיר בזאת כי הריהו ההורה ו/או האפוטרופוס החוקי
של המשתתף וכן ,הינו מצהיר ומאשר כי השתתפות המשתתף בהגרלה הינה בהסכמתו
המלאה וכי הוא מודע ומאשר את כל תנאי התקנון.
 .7.2כל מספר חשבונית יכול להיות מוקלד ומוזן פעם אחת בלבד בטופס באתר
האינטרנט,והחשבונית תוכל להירשם "ולהשתתף" במבצע פעם אחת בלבד .במעמד הזכייה
יהא על הזוכה להציג פיזית את חשבונית הקניה המקורית איתה נרשם להגרלה באתר
האינטרנט ,אשר בה ניתן יהיה לראות את תאריך הקנייה ואת המוצר (לפי הברקוד)
המשתתף במבצע .על כל משתתף לשמור את החשבונית המקורית עימה נרשם להגרלה
ואת אריזת המוצר המשתתף בהגלה ,זאת עד להצגתה במעמד הזכייה.
 .7.3מובהר כי ההגרלה תתקיים מקרב המשתתפים אשר השתתפותם נקלטה בפועל ,על פי
התנאים המפורטים בתקנון זה.
 .7.4הפרטים האישיים שהוזנו על ידי המשתתף בעת שנרשם להגרלה ישמשו את החברה לצורך
איתורו של המשתתף ו/או הזוכה ,לפי העניין.
 .7.5השתתפות במבצע על כל שלביו ,לרבות בהגרלה ,מותנית בקריאת תקנון זה ותנאי השימוש
באתר האינטרנט והסכמה להוראותיהם ,וכן בביצוע הפעילויות כאמור בתקנון זה ובהוראות
המפורטות באתר האינטרנט.

 .7.6בעת ההרשמה להגרלה באתר האינטרנט ,כל משתתף ימסור את הפרטים הבאים :שם
פרטי ,שם משפחה ,מספר טלפון נייד ,כתובת דואר אלקטרוני ,כתובת למשלוח דברי דואר,
מספר חשבונית ,תאריך קנייה ומקום הקנייה ,וכל פרט נוסף ,ככל שיתבקש .בנוסף,
המשתתף ימסור את הסכמתו לכך שהמידע שיתקבל ממנו במסגרת הגרלה זו ייכלל במאגר
המידע הרשום של החברה וישמש ,בין היתר ,לצרכי משלוח עדכונים ,מידע פרסומי ,מידע
שיווק וכיוצא בזה .מובהר ,כי משתתף אינו חייב על פי דין למסור את המידע ואולם תנאי
להשתתפות במבצע ובהגרלה הינו מסירת המידע כאמור.
 .7.7בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות הפעילות ו/או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי החברה
ו/או במקרה בו משתתף ימסור פרטים לא נכונים ,תהא החברה רשאית ,בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי והמוחלט ,לבטל את השתתפותו במבצע ו/או בהגרלה ו/או את זכייתו.
המשתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד החברה.
 .7.8מובהר ,כי החברה או מי מטעמה ,לא ישאו בכל אחריות לאיכות ולטיב הפרס והכלול בו ,לרבות
תנאי הטיסה והמלון ,ולכל תקלה ,עיכוב אבדן ו/או כל נזק ,אי נוחות ,עיכוב ,חוסר שביעות רצון,
פגיעה וכיו"ב שעשוי להיגרם למשתתף הזוכה ו/או למלווה בקשר עם כך.
 .8מועד עריכת ההגרלה
 .8.1במסגרת המבצע ייערכו ארבע ( )4הגרלות סך הכל ,חלקן בתקופת המבצע וחלקן לאחר תום
תקופת המבצע .ההגרלות יערכו בימים( :א) "( 8.2.17ההגרלה הראשונה")( ,ב) 15.2.17
"( 1.3.17ההגרלה
("ההגרלה השנייה")( ,ג) "( 22.2.17ההגרלה השלישית") ו(-ד)
הרביעית") כל אחת בשעה  11:00בבוקר במשרד בלטר ,גוט ,אלוני ושות' – עורכי דין ,ברחוב
יגאל אלון  ,96תל-אביב  ,6789140ישראל ,בהשתתפות עובד החברה ובפיקוח עו"ד ניר
אברהם ממשרד בלטר ,גוט ,אלוני ושות' ("המפקח") או מי שימונה על ידו לצורך פיקוח על
עריכת ההגרלה .תוצאות ההגרלה תפורסמנה ,ככל הניתן ,עד שבעה ( )7ימים לאחר מועד
עריכת כל אחת מן ההגרלות ,באתר האינטרנט ו/או ברשתות החברתיות ו/או בכל מדיה
אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ובהתאם להוראות הדין.
יובהר כי כל משתתף שהרשמתו נקלטה בהתאם להוראות התקנון יהיה זכאי להשתתף בכל
ההגרלות שנותרו ממועד קליטת הרשמתו ובהתאם להוראות תקנון זה .על מנת להשתתף
בהגרלה על הנתונים להקלט לא יאוחר משעה  23:59ביום הקודם להגרלה (ראו מועדי
ההגרלות בסעיף  8.1לעיל) .יוטעם ,כי משתתף שזכה בהגרלה יוגרע מרשימת המשתתפים
ולא ישתתף ביתר ההגרלות במסגרת מבצע זה.
 .8.2בסך הכל יוגרלו שמונה (  )8זוכים [שני ( )2זוכים בכל אחד ממועדי ההגרלות לעיל];
 .8.3ככל שהחברה תחליט על שינוי מועד אחת מן ההגרלות ,תפורסם ,בסמוך למועד ההחלטה
על השינוי ,הודעה באתר האינטרנט בדבר מועד ההגרלה החדש.
 .9אופן עריכת ההגרלה
 .9.1מספר החשבוניות שהוקלדו במיניסיט ,בידיי משתתפים (אשר מילאו את דרישות סעיפים 6
ו 77-לעיל) ,יוזנו באופן אוטומטי למאגר משתתפים ממוחשב אשר ימספר כל חשבונית בסדר
נומרי עולה ("הטווח"  -מ 1-ועד למספר סך החשבוניות שהוזנו להגרלה הרלוונטית),
וההגרלה תתבצע באמצעות שימוש בפונקציה ממוחשבת לבחירת מספר נומרי רנדומאלי,
מבין טווח המספרים הנומריים במאגר (שיסמל כאמור את מספר סך החשבוניות שנרשמו
להגרלה הרלוונטית כמבואר לעיל  -כאשר כל מספר נומרי כאמור ,ישוייך לחשבונית אחרת
שהוקלדה בטופס).
 .9.2כאמור לעיל ,מבין כלל המשתתפים יוגרלו שמונה ( )8זוכים סך הכל .יובהר כי כל משתתף
יוכל לזכות פעם אחת בלבד במבצע ,אף אם הזין כמה חשבוניות שונות בטפסי רישום נפרדים
בתקופת המבצע.
 .9.3כל זוכה יבדק ,וזכאותו לזכות בפרס תיבחן בהתאם לתנאי תקנון זה .מבלי לגרוע מכלליות
סעיף זה ,המפקח יהיה רשאי להכריע על פי שיקול דעתו הבלעדי בדבר הזכאות לפרס ,מכל
סיבה הקשורה לאי עמידה בתנאי תקנון זה ו/או ליתר תנאי המבצע ו/או לתרמית ו/או כל
סיבה רלוונטית אחרת.

 .9.4המפקח יערוך פרוטוקול אשר יציין את מספר המשתתפים הכולל בהגרלה הספציפית (בכל
אחת מבין ארבע ההגרלות) ,את פרטיו של כל זוכה וכן כל פרט נוסף אשר ימצא לנכון לציין
בפרוטוקול.
 .9.5פרוטוקול ההגרלה בחתימת נציג החברה והמפקח יהווה ראיה מכרעת לגבי תוצאות ההגרלה
ומהלכה .פרוטוקול ההגרלה אינו ניתן לערעור או להשגה כלשהם.
 .9.6לאחר ההגרלה תנסה החברה ליצור קשר עם הזוכה על פי מספר הטלפון וכתובת הדואר
האלקטרוני והכתובת למשלוח דבר דואר שנמסרו לחברה על ידי הזוכה בעת רישומו
להגרלה .במידה ולא ייווצר קשר עם זוכה בתוך שלושים ( )30ימים ממועד עלייתו בגורל ו/או
ממועד פרסום זכייתו (בהתאם להוראות תקנון זה) ו/או במידה והזוכה אינו עומד בכל תנאי
תקנון זה – יפסל אותו זוכה והחברה תנסה ליצור קשר עם זוכה חלופי בפרס ,עד שיאותר
אותו זוכה העומד בתנאי תקנון זה .מובהר בזאת ,כי סעיף זה חל גם על הזוכה החלופי,
בשינויים המתאימים.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל יובהר כי ,עם קבלת הודעת הזכייה יהא על הזוכה לפעול ליצירת
קשר עם נציג החברה ולקבל את שובר הפרס באופן מיידי ,זאת בין היתר בשל הצורך לממש
את הפרס "חופשה בהפתעה" במועדים שתיקבע החברה .ככל שהזוכה לא יפעל כאמור
באופן מיידי לקבלת שובר הפרס ,ייתכן שהוא לא יוכל לממש את הזכייה וזאת מטעמים
לוגיסטיים שאינם קשורים בחברה ,ולזוכה לא יהיו כל טענות נגד החברה ו/או מי מטעמה,
לרבות נגד המפקח ,חברת הפרסום ,חברת ההפקות וכיו"ב.
 .9.7החברה תהא רשאית לדרוש מהזוכה להציג בפניה כל אסמכתא ו/או אישור הדרושים לפי
שיקול דעתה להוכחת עמידתו בתנאי תקנון זה לרבות אך לא רק תעודת זהות ,חשבונית
הקניה המקורית ,אריזת המוצר וברקוד ,ובמקרה והזוכה לא יפעל כאמור ו/או לא יציג את
האסמכתא ו/או האישור הדרוש ,החברה תהיה רשאית לפסול את אותו זוכה והוא לא יהא
זכאי לקבל את הפרס.
 .9.8הניסיונות ליצור קשר עם הזוכה ייעשו בשעות העבודה הרגילות של החברה.
 .9.9למשתתפים בכלל ,ולזוכים בפרט ,לא תהיה כל דרישה ,טענה או תביעה נגד החברה ו/או
נגד כל מי שנטל חלק בארגון המבצע ו/או ההגרלה בכל עניין הקשור למבצע ו/או להגרלה
ו/או למימוש הזכייה בפרס ,לרבות בדבר איחורים ו/או עיכובים בזמני הטיסה ,אובדן ו/או נזק
לכבודה וכיו"ב.
 .9.10קבלת הפרס על ידי הזוכה תחשב כמילוי מלא ומוחלט של כל התחייבויות החברה על פי
תקנון זה והחברה והמפקח יהיו פטורים מכל אחריות בגין הפרס ו/או בקשר אליו.
 .10פרסום תוצאות ההגרלה
 .10.1תוצאות ההגרלה תפורסמנה ככל הניתן עד שבעה ( )7ימים לאחר המועד של כל אחת מן
ההגרלות ,או בסמוך למועד זה ,באתר האינטרנט ו/או ברשתות החברתיות ו/או בכל מדיה
אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ובהתאם להוראות הדין .כמו כן ,תישלח אל
הזוכה הודעה בדבר זכייתו בדואר אלקטרוני ,בשיחת טלפון ,באמצעות מסרון ,או באמצעות
הודעה בדואר .הזוכה יתבקש ליצור קשר טלפוני עם נציג החברה לצורך תיאום מועד לקבלת
הפרס.
 .11הפרס
.11.1

משתתף אשר יוכרז כזוכה בהגרלה יזכה בפרס.

.11.2

הזוכה יגלה מהו יעד הטיסה רק ביום הטיסה ,או בסמוך לו.

.11.3

הפרס הינו חופשה זוגית למספר ימים ,הכוללת טיסות הלוך ושוב ,העברות ולינה
במלון.

.11.4

בכפוף לאימות הזכיה ,ישובצו הזוכה ו והמלווה,לחופשה על בסיס תאריכים שיוצעו
ויוגדרו מבעוד מועד בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה .תאריכים ושעת
ההתייצבות בשדה התעופה יועברו לידיעת הזוכה ,ושובר המאשר את הזכיה עם
הפרטים הבסיסיים לגבי זכייתו יישלח אל הזוכה.

.11.5

מובהר כי התאריכים שימסרו לזוכה הינם סופיים והזוכה אינו זכאי לשנות את תאריכי
הנסיעה שיקבעו.

.11.6

מובהר כי תנאי הפרס ,לרבות יעד הטיסה ,מספר הלילות ,דירוג המלון ותנאי האירוח
יימסרו לזוכה ביום הטיסה ,או בסמוך לו ,והחברה תהיה רשאית לקבוע תנאים אלו
על פי שיקול דעתה הבלעדי ,בכל עת וללא צורך במתן הודעה מראש ,ולא תהיה למי
מהמשתתפים כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה.

 .12אופן מימוש הפרס
 .12.1האחריות על מימוש הפרס הינה על הזוכה בלבד .החברה לא תישא בכל אחריות בגין אי
מימוש הפרס בגין סיבות התלויות ,בעקיפין ו/או במישרין בזוכה.
 .12.2החברה לא תהיה אחראית לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או כל פגם ו/או ליקוי אשר יתגלה בו
ו/או בכל חלק ממנו לרבות בין היתר לגבי יתר רכיבי הפרס ,איחורים ו/או עיכובים בזמני
הטיסה ,נזקים ו/או אובדן כבודה וכיו"ב.
 .12.3הזוכה בהגרלה ,המלווה ומממשי הפרס ומי מטעמם פוטרים את החברה ו/או מי מטעמה
מכל טענה או תביעה לגבי כל נזק ,שיבוש ו/או אי התאמה ו/או חוסר שביעות רצון ו/או כל
פגם אחר ,אשר יתגלה בפרס ,לרבות ביטול המועד שתואם למימוש הפרס ו/או אי קביעתו
מסיבות שאינן בשליטת החברה.
 .12.4באחריות הזוכה ,המלווה ומי מטעמם לוודא כי דרכונם תקף .כמו כן ,באחריות הזוכה,
המלווה ומי מטעמם לרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל עבור מועדי הנסיעה.
 .13הצהרת משתתף
.13.1

בהשתתפות במבצע מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף ו/או המבקש להשתתף במבצע
כי קרא את תקנון זה וקיבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את תקנון זה מסכים
המשתתף ו/או המבקש להשתתף במבצע כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

.13.2

המשתתף ו/או המבקש להשתתף במבצע מסכים ,מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר
את החברה ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או
בעקיפין במבצע ו/או בהגרלה.

.13.3

המשתתף במבצע מבין כי הצטרפות המלווה אליו לנסיעה מותנית בהסכמתו ,אישורו
והצהרתו של המלווה כי קרא את התקנון ,קיבל עליו את כל הוראותיו וחתם על ההצהרה
בנספח "ב" להלן.

 .14הגבלת השתתפות:
.14.1

ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי ,מנהלי ,שותפי ובני משפחותיהם של החברה,
המפקח ,וכן של מי שסייע לחברה בעריכת ההגרלה לרבות יועצים ,פרסומאים ובתי
דפוס.

.14.2

כמו כן אסורה ההשתתפות על עובדי משרד עוה"ד בלטר ,גוט ,אלוני ושות' – עורכי דין.

 .15תנאים כלליים
.15.1

המשתתף במבצע מקבל על עצמו ,בעצם השתתפותו ,את כללי תקנון זה על כל תנאיו,
הטבותיו וסייגיו ומתחייב לפעול על פיו .כל משתתף ייחשב כמי שקרא והסכים להוראות
תקנון זה.

.15.2

המבצע נועד לקדם את שם ומותג החברה.

.15.3

החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות ,למחוק ו/או להוסיף תנאים לתקנון
זה ,וכן לבטלו ולהפסיקו בכל עת .התנאים המחייבים יהיו אלה המפורסמים בתקנון.

.15.4

ככל שהמשתתף מאפשר "שיתוף" ( )Shareבטופס שבאתר האינטרנט ,הוא מתיר בכך
לחברה לפרסם בשמו את דבר השתתפותו במבצע ,כמו גם פרטים פרסומיים בדבר
המבצע ,בחשבונו האישי של המשתתף ברשתות החברתיות.

.15.5

בהשתתפות משתתף במבצע הוא מצהיר כי ככל שיש לו חשבון ברשת חברתית ,הרי
שמדובר בחשבון "חוקי" אשר עומד בתנאים ובהוראות של הרשת החברתית האמורה,
וכי הוא רשאי לעשות בו שימוש.

.15.6

לא ניתן יהיה להחליף ו/או להמיר את הפרס בהטבה אחרת ו/או במזומן ו/או בפרס שווה
ערך ו/או בכל אופן אחר ,לרבות בגין אי ניצולו או ניצולו החלקי של הפרס.

.15.7

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יובהר כי ככל שלא יתאפשר בידי הזוכה לממש את הפרס,
ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה ,יהא הזוכה רשאי להסב את הפרס
לאדם אחר ("המוסב") .פעולה זו מותנית בהסכמתו ,אישורו והצהרתו של המוסב כי
קרא את התקנון ,קיבל עליו את כל הוראותיו וחתם על ההצהרה בנספח "א" להלן.
מובהר בזאת כי הוראות תקנון זה יחולו בשינויים המחויבים על המוסב (למען הסדר
הטוב יובהר כי המוסב אינו נדרש להירשם למבצע ,שכן הזוכה שנרשם מסב את הפרס).

.15.8

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סוג הפרס ו/או את זהות הספק הנותן את
הפרס.

.15.9

החברה לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לכל טעות או תקלה בגינה לא מימש
משתתף את זכייתו בפרס.

.15.10

החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות בכל צורה שהיא לפעילותה ו/או לתקינותה
ו/או לתפקודה של כל רשת תקשורת ,לרבות מחשבים ו/או שרתים ,על כל מרכיביהם,
ו/או לפעילותה ו/או לתקינותה ו/או לתפקודה של תוכנת ההגרלה הממוחשבת ,והיא לא
תישא באחריות לכל תקלה ו/או שיבוש בתשתיות ו/או במחשבים ו/או בתוכנות ו/או
במערכות הנ"ל ,לרבות אך לא רק להפסקות ו/או להפרעות כלשהן באספקת איזה
מהשירותים האמורים ו/או לנזקים כלשהם ,ישירים ו/או עקיפים ,לרבות הוצאות ישירות
ו/או עקיפות ,אשר ייגרמו למאן דהוא בגין שיבושים או הפרעות כאמור .בכלל זה ,החברה
אינה אחראית בכל צורה שהיא לכל תקלה או טעות בקשר עם עיבוד הנתונים במסגרת
הפעילות.

.15.11

החברה ו/או מי מטעמה ו/או המפקח אינם מתחייבים כי ההגרלה תקוים ללא תקלה,
שגיאה ,נפילת מערכות או טעות ,ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה מכך.
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,בכל מקרה בו משתתף לא ישתתף בהגרלה ו/או לא יזכה
בפרס עקב טעות של החברה ו/או מי מטעמה ו/או המפקח ,אשר אירעה בתום לב ו/או
ברשלנות ,לא יהיו כנגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או המפקח כל טענות ו/או תביעות ו/או
דרישות.

.15.12

הפרס אינו כולל הוצאות פרטיות או כל הוצאה אחרת של הזוכה והאדם שיתלווה אליו
לרבות נסיעות ,מזון ,קניות ,חידוש דרכון ככל שנדרש ,ביטוחים וכו'.

.15.13

קבלת הפרס תעשה בתיאום עם החברה .הזוכה יידרש להגיע אל משרדי החברה או אל
מקום אחר לפי שיקול דעתהשל החברה לצורך קבלת הפרס .הפרס ימומש באופן אישי
ובכפוף להצגת תעודת זהות מקורית ותקינה למראה וחשבונית הקנייה המקורית (אותה
הזין המשתתף בטופס ההרשמה) עם תאריכים ואריזת המוצר עם ברקוד תואם ,למראה
עין בפני החברה .כמו כן ,קבלת הפרס ומימושו כפופה לחתימת הזוכה על טופס הצהרת
זוכה בנוסח המפורט כנספח "א" .הזוכה עשוי להידרש להציג אישורים נוספים ,ככל
שיידרשו.

.15.14

מימוש הפרס על ידי הזוכה מותנה בכך שתהיה התאמה מלאה בין פרטיו של הזוכה
כפי שהם רשומים בטופס שהוזן באתר האינטרנט לבין פרטי הזוכה המוצגים בפני
החברה בהתאם לאמור בתקנון זה ,לרבות בסעיף .15.13

.15.15

יובהר כי ככל שהזוכה הינו קטין ,מימוש הפרס מותנה באישור ההורה ו/או האפוטרופוס
החוקי שלו ובאישורו וחתימתו על גבי נספח "א" לתקנון ,ובכך שהחברה תאשר את
זהותו של ההורה ו/או האפוטרופוס החוקי ולאחר שההורה ו/או האפוטרופוס החוקי
צירף העתק של הספח ותעודת הזהות שלו ,ובכפוף להוראות התקנון.

.15.16

עוד יובהר כי הצטרפותו של המלווה אל הזוכה ,מותנית באישורו וחתימתו של המלווה
על נספח "ב" לתקנון .יודגש כי ככל שהזוכה הוא קטין ,על המלווה להיות בגיר ובאחריות
הזוכה ו/או המלווה של הקטין לדאוג לכל האישורים הנדרשים על מנת שיוכלו לצאת את
הארץ.

.15.17

הודעת הזכייה והזכאות לפרס ימסרו לזוכה לאחר שהציג בפני החברה את פרטי הזכיה
והחשבונית הזוכה והכל בהתאם לתנאי תקנון זה ולרבות סעיף  15.13לעיל .פרסום
הזכייה יהיה ככל הניתן תוך שבעה ( )7ימים מיום פרסום תוצאות ההגרלה.

.15.18

מבלי לגרוע מהאמור לעיל יובהר כי ,עיכוב מצד הזוכה בקבלת הפרס ,עלול לגרום לכך
שהזוכה לא י וכל לממש את הפרס ,בחלקו או במלואו ,וזאת מטעמים לוגיסטיים שאינם
קשורים בחברה כאמור בפסקה בסעיף זה ובסעיף  9.6לעיל .במקרה זה ,לזוכה לא יהיו
כל טענות נגד החברה ו/או מי מטעמה ,לרבות נגד המפקח ,חברת הפרסום ,וכיו"ב.

.15.19

תיאום קבלת ומימוש הפרס ייעשה עם הזוכה בלבד לאחר וידוא פרטי הזוכה כאמור
לעיל .במידה והזוכה הוא קטין ,תיאום קבלת ומימוש הפרס ואישור הענקתו ייעשה מול
האפוטרופוס החוקי שלו בכפוף לאישורו כאמור לעיל .שובר למימוש הפרס יימסר לזוכה
ישירות על ידי החברה או מי מטעמה ויהווה אישור בדבר זכייתו .החברה אינה מתחייבת
לתיאום מועד מסירת שובר למימוש הפרס בתאריך או בשעה מסוימת או במיקום אשר
בו יחפוץ הזוכה .מובהר בזאת כי על כל משתתף לשמור את אריזת המוצר שקנה בנוסף
לחשבונית הקניה המקורית.

.15.20

זוכה שלא אותר ו/או זוכה שנפסל לפי תנאי תקנון זה ,תיפסל זכייתו והוא לא יהא זכאי
לפיצוי כלשהו.

.15.21

החברה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את שמו של המשתתף שזכה ושל המלווה
הנוסף שהצטרף אליו למימוש הפרס ,בכל אמצעי מדיה ובכל מועד שתמצא החברה
לנכון.

.15.22

החברה תהא רשאית לצלם את הזוכה בעת קבלת מכתב הזכייה ו/או הפרס ולפרסם
את התמונות ואת שם הזוכה מבלי שהזוכה וכל מי שמשתתף בצילום עימו ו/או מי
מטעמם יהיו זכאים לכל זכות בגין כך ,לרבות קבלת תמורה כלשהי.

.15.23

לבקשת החברה ,הזוכה ו/או המלווה ישתפו את החברה בחוויות הטיסה ,לרבות
שיתופים וצילומים מחווית הטיסה בזמן אמת ברשתות החברתיות ,והחברה תהיה
רשאית לפרסם את החוויות הנ"ל בכל מדיה פרסומית ו/או בכל אמצעי תקשורת ,לרבות
באתר וברשתות החברתיות ,וזאת בכפוף לדין ומבלי שלזוכה ו/או מי מטעמו ו/או לכל
צד ג' תהא כל זכות בקשר עם פרסומים כאמור.

.15.24

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב/לבטל את הענקת הפרס ו/או שלא לאפשר
לזוכה בפרס לממש אותו בקרות אחד מן המקרים הבאים ,בכפוף לקבלת אישורו של
המפקח:

.15.24.1

חשש לאי תקינות ו/או זיוף;

.15.24.2

סירוב לאשר בחתימה את קבלת הפרס;

.15.24.3

סירוב לחתום על טופס הצהרת זוכה;

.15.24.4

סירוב למסור את מלוא הפרטים של מקבל הפרס או מממשי הפרס;

.15.24.5

אי עמידה בתנאי מתנאי התקנון;

.15.24.6

הפרת אילו מהוראות הדין;

.15.24.7

במידה והזוכה הינו קטין ,לא התקבלה הצהרה מההורה ו/או האפוטרופוס
החוקי שלו (נספח "א");

.15.24.8

במידה והמלווה הוא קטין ,לא התקבלה הצהרה מההורה ו/או האפוטרופוס
החוקי שלו (נספח "ב").

.15.25

במידה וקיים חשד כי משתתף במבצע עבר על כללי התקנון ,או שקיים חשד סביר אצל
החברה שהמשתתף פעל באופן פסול לצורך זכייה ,אזי רשאית החברה לחסום את
השתתפותו במבצע לאלתר וללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי ,וכל זכות לקבלת
פרס מכוח השתתפותו תפקע מיידית.

.15.26

החברה שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,למנוע השתתפות של
משתתף כלשהו במבצע ,וכן היא תהא רשאית לעכב או למנוע מסירת הפרס למשתתף
שקיים חשש סביר כי זכה תוך ביצוע מעשה של מרמה ,עבירה ,חוסר תום לב ,שימוש

בתוכנות אוטומטיות או תוך הפרת התקנון או כל דין ,ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי
המבצע באופן אחר כלשהו .לעניין זה" ,חוסר תום לב" ייחשב ככל מעשה או מחדל
שאיננו עומד בקנה אחד עם השתתפות במבצע באופן סביר ומקובל ו/או עם מהות
המבצע ו/או מהווה עקיפה כלשהי של כללי המבצע.
.15.27

החברה שומרת על זכותה לשנות ו/או לעדכן כל הוראה מהוראות תקנון זה בכל עת,
לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,בלא צורך להודיע על כך ,מעבר לפרסום הנוסח
העדכני של התקנון באתר.

.15.28

השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו לצרכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה.

.15.29

כל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם מבצע הגרלות זה ,יובאו להכרעה בפני הערכאה
השיפוטית המוסמכת בתל אביב יפו בלבד.

נספח "א"
הצהרת זוכה
 .1אני הח"מ __________ ת"ז מס' __________ מאשר ומצהיר בזאת כי אקבל /קיבלתי את
שובר הפרס בו זכיתי( ______________ ,כמפורט בשובר הפרס) ,במסגרת מבצע ההגרלה
שערכה חברת ג'יי-סי הלת'קר בע"מ ח.פ  - 512363904חטיבת קונסיומר ישראל (להלן" :הפרס",
"ההגרלה" וה" -חברה").
 .2הנני מצהיר כי אין לי ולא יהיו לי כל טענה ו/או דרישה ו/או השגה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או
מפקח ההגרלה ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם ו/או מעבידיהם ו/או שולחיהם ו/או מי מטעמם בקשר
עם עריכת ההגרלה ו/או זכייתי בפרס.
 .3הנני מצהיר על הסכמתי להשתתף (במידה ואדרש) בצילומים שיפורסמו בכל אמצעי פרסום
שיבחר על ידי החברה לצורך פרסום החברה וזכייתי בהגרלה .החברה ו/או באי כוחה יחליטו על
ביצוע הצילומים וכל הפרטים הנלווים להם והנני מסכים בזאת כי יחולו עליי תנאיו של כל הסכם
יחסי ציבור ,ככל וישנו .ידוע לי כי החברה רשאית אך אינה מחויבת לעשות שימוש בחומר הצילומי
שיעמוד לרשותה בתום הצילומים וכמו כן כי לא אהיה זכאי לתשלום או תמורה כלשהם בעבור
הצילומים.
 .4לבקשת החברה ,אשתף את החברה בחוויות ה"-חופשה בהפתעה" שלי ,לרבות שיתופים וצילומים
בזמן אמת ברשתות החברתיות ,והחברה תהיה רשאית לפרסם את החוויות הנ"ל בכל מדיה
פרסומית ו/או בכל אמצעי תקשורת ,לרבות באתר וברשתות החברתיות ,וזאת בכפוף לדין ומבלי
שתהיה לי ו/או מי מטעמי ו/או לכל צד ג' כל זכות בקשר עם פרסומים כאמור.
 .5הנני מודע כי האחריות לאיכות הפרס הנה של הספק בלבד ,במסגרת האחריות המוענקת על ידי
אותו ספק למוצריו ו/או שירותיו וכי לא יהיו לי טענות כלפי החברה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם
בגין טיב ו/או איכות הפרס.
 .6הנני מצהיר כדלקמן:
 .6.1אינני עובד או מנהל או שותף בחברה ואינני בן משפחה של אחד או יותר מאלו.
 .6.2אינני עובד או מנהל או שותף של המפקח על ההגרלה ואינני בן משפחה של אחד או יותר
מאלה.
 .6.3אינני עובד או מנהל או שותף של כל גורם שעזר לחברה בעריכת ההגרלה לרבות יועצים,
פרסומאים ובתי דפוס ואינני בן משפחה של אחד מאלה.
 .6.4אינני עובד משרד עורכי הדין בלטר ,גוט ,אלוני ושות' ואינני בן משפחה של עובד במשרד
עורכי הדין בלטר ,גוט ,אלוני ושות'.
 .7הנני מצהיר כי הצהרתי זו נתנה מרצוני החופשי ,לאחר שניתנה לי הזדמנות לעיין בתקנון ההגרלה.
ולראיה באתי על החתום:
_____________ _______________
שם פרטי  +משפחה

ת"ז

_________________ ______________
חתימה

תאריך

הצהרת אפוטרופוס – ימולא ככל שרלוונטי
אני ___________ ת"ז מס' __________ ,האפוטרופוס של _________ ת"ז מס' _________
(להלן" :המשתתף") ,נתתי את הסכמתי להשתתפותו של המשתתף בהגרלה ,ואני מצהיר ומסכים עם
כל התנאים המפורטים בסעיפים  1עד  7לעיל.
_____________ _______________
שם פרטי  +משפחה

ת"ז

_________________ ______________
חתימה

תאריך

נספח "ב"
טופס הצהרת האדם המלווה אשר מתלווה אל הזוכה בעת מימוש הפרס
 .1אני הח"מ __________ ת"ז מס' ________מצהיר בזאת כי אני מאשר ,מעוניין ומסכים
להצטרף ולהתלוות אל הזוכה __________ ת"ז מס' ________ במבצע ההגרלה בעת
מימוש הפרס בו זכה במסגרת מבצע ההגרלה שערכה חברת ג'יי-סי הלת'קר בע"מ ח.פ
 - 512363904חטיבת קונסיומר ישראל (להלן" :הפרס"" ,ההגרלה" וה" -חברה").
 .2הנני מצהיר כי אין לי ולא יהיו לי כל טענה ו/או דרישה ו/או השגה ו/או תביעה כלפי החברה
ו/או מפקח ההגרלה ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם ו/או מעבידיהם ו/או שולחיהם ו/או מי מטעמם
בקשר עם עריכת ההגרלה ו/או הצטרפותי אל הזוכה במימוש הפרס.
 .3הנני מצהיר על הסכמתי להשתתף (במידה ואדרש) בצילומים שיפורסמו בכל אמצעי פרסום
שיבחר על ידי החברה לצורך פרסום החברה ,הצטרפותי אל הזוכה והזכייה של הזוכה
בהגרלה .החברה ו/או באי כוחה יחליטו על ביצוע הצילומים וכל הפרטים הנלווים להם .ידוע
לי כי החברה רשאית אך אינה מחויבת לעשות שימוש בחומר הצילומי שיעמוד לרשותה בתום
הצילומים וכמו כן כי לא אהיה זכאי לתשלום או תמורה כלשהם בעבור הצילומים.
 .4לבקשת החברה ,אשתף את החברה בחוויות" ,החופשה בהפתעה" של הזוכה ושלי ,לרבות
שיתופים וצילומים בזמן אמת ברשתות החברתיות ,והחברה תהיה רשאית לפרסם את החוויות
הנ"ל בכל מדיה פרסומית ו/או בכל אמצעי תקשורת ,לרבות באתר וברשתות החברתיות ,וזאת
בכפוף לדין ומבלי שתהיה לי ו/או מי מטעמי ו/או לכל צד ג' כל זכות בקשר עם פרסומים כאמור.
 .5הנני מודע כי האחריות לאיכות הפרס הנה של הספק בלבד ,במסגרת האחריות המוענקת על
ידי אותו ספק למוצריו ו/או שירותיו וכי לא יהיו לי טענות כלפי החברה ו/או המפקח ו/או מי
מטעמם בגין טיב ו/או איכות הפרס.
 .6הנני מצהיר כדלקמן:
 6.1אינני עובד או מנהל או שותף בחברה ואינני בן משפחה של אחד או יותר מאלו.
 6.2אינני עובד או מנהל או שותף של המפקח על ההגרלה ואינני בן משפחה של אחד או
יותר מאלה.
 6.3אינני עובד או מנהל או שותף של כל גורם שעזר לחברה בעריכת ההגרלה לרבות יועצים,
פרסומאים ובתי דפוס ואינני בן משפחה של אחד מאלה.
 6.4אינני עובד משרד עורכי הדין בלטר ,גוט ,אלוני ושות' ואינני בן משפחה של עובד במשרד
עורכי הדין בלטר ,גוט ,אלוני ושות'.
 .7הנני מצהיר כי הצהרתי זו נתנה מרצוני החופשי ,לאחר שניתנה לי הזדמנות לעיין בתקנון
ההגרלה.
ולראיה באתי על החתום:
______________

_______________

שם פרטי  +משפחה

ת"ז

_______________
חתימה

______________
תאריך

הצהרת אפוטרופוס – ימולא ככל שרלוונטי
אני ___________ ת"ז מס' __________ ,האפוטרופוס של _________ ת"ז מס' _________
(להלן" :המלווה") ,נתתי את הסכמתי להצטרפותו של המלווה אל הזוכה בעת מימוש הפרס ,ואני
מצהיר ומסכים עם כל התנאים המפורטים בסעיפים  1עד  7לעיל.
_______________

_______________

שם פרטי  +משפחה
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ת"ז

________________ ______________
חתימה

תאריך

