
  It's Nature Time המבצע הגרל תקנון
 כללי .1

המוצרים כל מי שרכש שניים ממזמינה את  בע"מ ג'נרל מילס ישראל, הגרלהבמהלך תקופת ה
בהתאם להנחיות פרטיו היכנס לאתר ההגרלה, להזין את לובידו קבלת קנייה  במבצע המשתתפים

הכל כמוגדר ובהתאם  ,")ההגרלה(להלן: " הגרלה נושאת פרסיםב המצויות באתר ולהשתתף
   .בתקנון זהלתנאים המפורטים 

 הגדרות   .2

  תהא המשמעות הנקובה לצידם כמפורט להלן:  בתקנון זה למונחים הבאים

 להגרלה שכתובתו: יאתר אינטרנט ייעוד – "אתר ההגרלה" .2.1
www.naturevalleytime.co.il  

 .בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות - "בן משפחה" .2.2

 .10:00בשעה  22.08.2019ביום שתיערך אחת רלה הג – "ההגרלה" .2.3

ההיתר הכללי לעריכת הגרלות  -  "ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומות מסחריות" .2.4
פרסומים הלקוט יב , אשר פורסם1977- לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז

 . 1.1.2010 , ט"ו בטבת התש"ע6041 מספר

 עורכת ההגרלה המיובאים על ידי Nature Valleyכלל מוצרי  – "המוצרים המשתתפים" .2.5
  .ונמכרים ברחבי הארץ

מית פולק מטלון ושות', רחוב ראול משרד עורכי הדין ע ,עו"ד יאיר אברהם -   "המפקח" .2.6
 .03-5689000 טלפון: .6971915 תל אביב, 18ולנברג 

 .XIAOMI MI BAND 3שעון מסוג  - "הפרס" .2.7

  .511184079חברת טלמסר בע"מ ח.פ.  - "טלמסר" .2.8

ושאינו תאגיד או כל ( 18או תושב מדינת ישראל, מעל גיל אזרח ו/, כל אדם -  "משתתף" .2.9
תפות תבתנאי ההשאשר נרשם באתר ההגרלה ועומד  )גוף אחר לרבות בתי עסק וכדומה

  לה. רבהג

לצורך תקנון זה קטין רשאי להשתתף בהגרלה באישור ובליווי של נציג מטעמו. "נציג" 
ותו משתתף קטין כהגדרתו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, של א הינו נציג
 .1962  - התשכ"ב 

 .512384579ח.פ.  ג'נרל מילס ישראל בע"מ – "ההגרלהעורכת " .2.10

אשר מעידה  אשר נמסרה למשתתף במעמד קניית המוצריםקבלה קנייה  - "קבלת הקנייה" .2.11
ביתר התנאים המופיעים ואשר עומדת  מהמוצרים המשתתפיםאו יותר  )2( שנייםעל קניית 

 .בתקנון זה

 .31.7.2019 ליום ועד 1.7.2019החל מיום  - "ותההגרלמבצע "תקופת  .2.12

 כללי - ההגרלה .3

שניים במהלך תקופת ההגרלה קנה " אשר משתתףתף בהגרלה כל מי שהוא "תזכאים להש .3.1
הזין את  ,) מהמוצרים המשתתפים, ומחזיק בקבלת קניה הכוללת את שני המוצרים2(

והכל בהתאם  והשלים את הליך הרישום להגרלה במלואו וכנדרש אתר ההגרלהפרטיו ב
 למפורט בתקנון זה.

עובדי עורכת ההגרלה ו/או  להגרלה, למעט את כל המשתתפים אשר נרשמו תכלול הההגרל .3.2
(כהגדרת מונח זה בהיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומות  העוזר לעורכת ההגרלה

מנהליהם, וכן ו/או המפקח  510571508ן שליסל בע"מ ח.פ. מסחריות), לרבות טלמסר וליימ
  ., אשר אינם רשאים להשתתף בהגרלהשותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם

הינם תנאים מחייבים במסגרת הרישום הזנת פרטי המשתתף והגרלה באתר הרישום ה .3.3
די מובהר, כי הרישום והזנת הפרטים על י ההשתתפות בהגרלה ולזכייה בפרס.לצורך 

כל חובה לא מוטלת עליו המשתתף תלויה ברצונו והסכמתו הבלעדית של המשתתף וכי 
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להשתתף רשאי , אולם מבלי לבצע פעולות אלו המשתתף לא יהיה למסור את הפרטים
  .וממילא לא יוכל לזכות או לקבל את הפרסבהגרלה 

 ואופן ההשתתפות , רישוםהגרלהבזכאות להשתתף  .4

) 2שניים (, ותההגרלמבצע במהלך תקופת  ,רכששל משתתף כפתוחה ל בהגרלהההשתתפות  .4.1
על ( כךמעידה על הקבלת קנייה  בידוו או יותר מהמוצרים המשתתפים, בקניה אחת

במועד רכישת הופקה  אשר הקבלה לכלול שניים או יותר מהמוצרים המשתתפים),
  .נושאת מספר סידוריאשר ו ותההגרלמבצע במהלך תקופת  המוצרים

 ,לבצע רישום להגרלהתפות בהגרלה על המשתתף להיכנס לאתר ההגרלה ולצורך השת .4.2
 המפורטים להלן:  באמצעות הזנת הפרטים, מבצע ההגרלותבמהלך תקופת 

 שם מלא (פרטי ומשפחה); .4.2.1

 ;(לצרכי זיהוי בלבד) מספר תעודת זהות .4.2.2

 מספר טלפון (ליצירת קשר); .4.2.3

 כייה);כתובת מגורים (לשליחת הודעת הזכייה והפרס במקרה של ז .4.2.4

 כתובת דואר אלקטרוני. .4.2.5

אין כל חובה לפי חוק למסור את הפרטים ומסירתם תלויה ברצונו ובהסכמתו של כי יודגש  .4.3
 .משתתף, אולם בלי למסרם לא ניתן להשתתף בהגרלהה

 קבלת הקנייהלהציג את  בגורלעלו  שפרטיומהמשתתף יידרש  ההגרלה ביצועלאחר  .4.4
כתנאי  ),דעתה הבלעדי של עורכת ההגרלהבכפוף לשיקול שלה או העתק המקורית (

 קבלת הקנייהאת הגרלה הלעורכת לא יציג שמשתתף . קבלת הפרסלהכרזתו כזוכה ול
תשתכלל או אם יימצא כי איזה מתנאי התקנון לא מתקיימים במשתתף, לא  נדרשכ

השתכללה זכאותו והפרס יועבר למשתתף אחר שעלה בגורל ו ,ייחשב זוכהזכאותו ולא 
 .כנדרש

או מי מטעמה לצורך יצירת  יישמרו אצל עורכת ההגרלהימסרו המשתתפים שהפרטים  .4.5
קשר עם הזוכים. עורכת ההגרלה תהיה רשאית לעבד את הפרטים ולהעבירם לכל אחת 

   .לצורך ביצוע ההגרלה טלמסרו ספקי השירות שלה ,יועציה ,מהחברות הקשורות אליה

שור כי רישומו נקלט במערכת. משתתף לאחר ביצוע הרישום להגרלה יקבל המשתתף אי .4.6
  שלא קיבל אישור כאמור לא יוכל להשתתף בהגרלה.

   מאשר ומתחייב כי:משתתף מצהיר, ה הגרלהמשתתף לעם רישום ה .4.7

ידוע למשתתף כי כל החלטה הנוגעת לקיומה של ההגרלה, לרבות בחירת זוכים  .4.7.1
טעמה בלבד ועל עורכת ההגרלה ו/או מי מי בהגרלה והחלטות אחרות תעשנה על יד

  פי שיקול דעתה הבלעדי.

כפופה לזמינות ותקינות  הגרלהידוע למשתתף כי השתתפותו ו/או אי השתתפותו ב .4.7.2
 ורשת המחשביםו/או רשת האינטרנט  הסלולריתהרשת  הטלפון ו/אורשת מערכת 

, הן אלה שברשותו והן אלה שברשות הגרלהבאמצעותן מתנהלת האשר והמערכות 
ו/או  הגרלהכלפי עורכת היעלה המשתתף לא . , או בתווךטלמסר או הגרלהעורכת ה

ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות מי מטעמה כל טענה ו/או דרישה בגין נזק 
שנגרם לו עקב טעות, תקלה, איחור או כשל מכל מין וסוג שהוא  או עקיפות

תתפותו ו/או אי הש אי קליטת הרשמתובשל וכיו"ב, לרבות  הגרלהבהשתתפותו ב
אשר אינם אחרים אילוצים טכניים או במערכות מיחשוב תקלות בשל בהגרלה 

 .ו/או מי מטעמה הגרלהבשליטתה של עורכת ה

של ממוחשבת  הגרלה נעשית על ידי מערכתכי אופן בחירת הזוכים ב ףשתתידוע למ .4.7.3
את אופן בחירת הזוכים  ףהמשתת ומקבל על עצמ הגרלהב ושתתפותבה. טלמסר
 ו/או מי מטעמה. הגרלהדי עורכת העל יכאמור 

בכפוף להצגת , בגין מספר רכישות שונות פעמים מספרכל משתתף יוכל להשתתף בהגרלה  .4.8
כל קבלת קנייה תאפשר השתתפות פעם אחת  קבלת קנייה כנדרש בגין כל רכישה כזו.
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שיימצא כי נרשם באתר יותר מפעם אחת עם אותה קבלת קניה, ייפסל ולא משתתף בלבד. 
 ה זכאי לפרס כלשהו, מבלי לגרוע מכל זכות או טענה של עורכת ההגרלה בהקשר זה. יהי

 ואופן בחירת הזוכיםההגרלה מהלך  .5

חברת טלמסר המשמשת כעוזר  באמצעות 10:00בשעה  22.08.2019ביום ההגרלה תתבצע  .5.1
 לעורכת ההגרלה. 

א ניתן יהיה של למקרהשתתפים מ 300ל עתודה ש הםל ובנוסףמשתתפים  300בגורל  יעלו .5.2
שיתברר כי משתתפים שעלו למקרה ו/או מהמשתתפים שעלו בגורל או יותר אחד  לאתר

  ובהוראות תקנון זה. הגרלהביתר תנאי העומדים לא בגורל 

 .טלמסרשל מערכת באמצעות  ייבחרו באופן אקראי מתוך מאגר המשתתפיםהמשתתפים  .5.3
  בנוכחות המפקח. תל אביב, 38, ברחוב נחלת יצחק טלמסרבמשרדי  ההגרלה תיערך

 ,על כךבגורל ויידע אותו המשתתף שפרטיו עלו נציג עורכת ההגרלה יצור קשר טלפוני עם  .5.4
לאישור פנייה ברישום להגרלה ("המשתתף מסר שמספר הטלפון  וזאת באמצעות

 ). "הזכייה

על פי הפרטים בגורל  שעלהליצור קשר טלפוני עם המשתתף  עורכת ההגרלה ינסהנציג  .5.5
(ימי  ) ימים עוקבים3שלושה (בולכל היותר ) שיחות 3באמצעות שלוש (המשתתף  רשמס

במידה והמשתתף מסר מספר טלפון נייד . שישי ושבת לא יובאו במנין הימים, לענין זה)
) המורה לו 1ולא ניתן היה ליצור עימו קשר טלפוני, תישלח אליו הודעת טקסט אחת (

משתתף שלא נוצר עימו קשר במהלך תקופה זו, ייחשב למשתתף עם הנציג. ליצור קשר 
  .ולא יוכרז כזוכה שלא אותר

סלולרי שלוח לכתובת מייל או למספר טלפון ליתבקש  ,אותרעלה בגורל ומשתתף ש .5.6
על המשתתף . 4.1 , כמפורט בסעיף המעידה על זכאותו של קבלת קנייהצילום לו שיימסר 

לאישור הזכייה ה יקבלת הפניממועד שעות  48בתוך  הצילוםאת הגרלה לעורכת למסור 
יודגש כי בכל מקרה על המשתתף  (ימי שישי ושבת לא יובאו במנין הימים לעניין זה).

  .ולהציג אותה על פי דרישה לשמור ברשותו את קבלת הקנייה המקורית

 5.6  של קבלת הקנייה בהתאם למפורט בסעיףצילום  הגרלהכת העוראצל קבל תישלאחר  .5.7
את  , לפי שיקול דעתם הבלעדי,ולאחר שעורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה יאשרולעיל, 

הודעה  הלזוכ עורכת ההגרלהתשלח  ,על פיה זכיית המשתתףתקינות קבלת הקניה ואת 
  .")הודעת הזכייה(להלן: " רשוםבדואר  את הפרסו בגין הזכייה

קבלת הקנייה  שלמסר צילום או לא  כנדרשומדויקים שלא סיפק פרטים מלאים  משתתף .5.8
לא תשתכלל  ,של עורכת ההגרלהלהנחת דעתה תמונה נוספת במועד ולא שלח כנדרש 

למשתתף אחר או מי מטעמה עורכת ההגרלה במקרה כזה תפנה זכייתו ולא יוכרז כזוכה. 
והוא יקבל הזדמנות להיות מוכרז כזוכה חלף המשתתף עתודה, לו בגורל, מתוך הפרטיו עש

במידה וגם במשתתף זה לא יתקיימו  .ם הנדרשיםהאמור בכפוף לעמידתו בכל יתר התנאי
  התנאים להכרזתו כזוכה ייבחר משתתף אחר מתוך העתודה, עד למיצוי העתודה.

את זהותו של הזוכה בכל דרך חוקית  תהא רשאית לוודא הגרלהעורכת הלמען הסר ספק,  .5.9
, לרבות דרישה שהיא על מנת לוודא כי הפרטים שנמסרו על ידו הינם נכונים ומדויקים

 כתנאי לקבלת הפרס. תעודת זהות באמצעותלאימות זהות 

במידה  הגרלהשומרת לעצמה את הזכות לבטל את זכייתו של משתתף ב הגרלהעורכת ה .5.10
רמה ו/או בעבירה ו/או בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך יימצא כי אותו משתתף נהג במש

 הגרלהבמקרה כאמור בסעיף זה תהא עורכת ה שנקבעה בתקנון זה ו/או שלא על פי דין.
בו  השזכ מי למסור את הפרס ו/או לדרוש את הפרס חזרה מידילהעניק ו/או שלא  רשאית

להעביר את  ייבת,, אך לא חועורכת ההגרלה תהיה רשאית ,בסעיף זה בנסיבות כאמור
 .הגרלהשל עורכת ה , והכל לפי שיקול דעתה הבלעדימתוך העתודההפרס למשתתף 

  וחלוקתם יםהפרס .6

, כאשר במסגרת XIAOMI MI BAND 3שעון מסוג  כל אחד מהזוכים יקבל - הפרס .6.1
  פרסים בסך הכל. 300המבצע יחולקו עד 
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רשום, לכל אחד מהזוכים באמצעות דואר יל, הפרס יישלח לע 5.7 בהתאם למפורט בסעיף  .6.1
ישום הרכתובת אותה הזין המשתתף לאתר ההגרלה במסגרת ליחד עם הודעת הזכייה, 

 להגרלה.

 קבוצת המילטון היבואנית הרשמית של שיאומיבאחריות הינם מובהר כי הפרסים  .6.2

)XIAOMI( להלן: " בישראל)יננה היבואן או וכי עורכת ההגרלה א ")קבוצת המילטון
היצרן של הפרסים. הפרסים יועברו לזוכים ללא תמורה ומבלי שיהיה בכך להטיל על 

ו/או  ו/או טיבם יםבקשר עם הפרסאחריות או חבות עורכת ההגרלה או על מי מטעמה 
הפרסים  עם טענה או פניה בקשר . כלהםשירות להאחריות ו/או הו/או עם  םתקינות

באמצעות  , ואך ורק אליה,קבוצת המילטוןל ישירות א, תופנהכאמור, מכל מין וסוג שהו
  .08-6852114 מספר פוןשירות הלקוחות שלה בטל

מראש עורכת ההגרלה בהסכמת הפרסים אינם ניתנים לשינוי, להחלפה או להמרה, למעט  .6.3
 .ובכתב

עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לספק לזוכים מוצר או שירות שווה ערך או  .6.4
ככל שלא ניתן יהיה לספק את הפרסים מסיבות שאינן פרס על פי שיקול דעתה דומה ל

 .קשורות בעורכת ההגרלה

 ותוצאותיה הגרלהפרסום ה .7

עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם בכל שלב שהוא (בין במהלך ההגרלה ובין 
את מבצע לאחריה), לפי שיקול דעתה, בכל אמצעי תקשורת שהוא ובכל דרך שתמצא לנכון 

ההגרלה וכל הקשור בו, כגון עריכת ההגרלה בפועל, מספר הזוכים בהגרלה, ומבלי לגרוע 
הזכייה לזוכים  הודעות , ביצועטרום הזכייה מכלליות האמור, לרבות תיעוד ביצוע הודעות

 זכו. וללא מתן תמורה נוספת לזוכים, מעבר לפרס בוחלוקת הפרסים, וזאת 

  שונות .8

ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בכל מקרה של סתירה  .8.1
, לרבות באתר ו/או בעיתונים ו/או במודעות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל הגרלהבדבר ה

 דבר ועניין.

משתתף שתנאי כלשהו  .תקנון זהתנאי כל תנאי יסודי להשתתפות בהגרלה הוא קבלת  .8.2
לא להשתתף בהגרלה וממילא לא יכול להיחשב מתנאי ההסכם לא מקובל עליו, מתבקש ש

אחריותם הבלעדית של היא ב, לרבות מימוש הזכייה בפרס, הגרלהההשתתפות בכזוכה. 
ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יהיו חייבים  הגרלה. עורכת ההגרלההמשתתפים ב

או עקיפות, לרבות הוצאות ישירות ו/הפסד, נזק ישיר ו/או עקיף, בשיפוי בגין כל אבדן, 
בקשר עם ההגרלה ו/או ו/או לצדדים שלישיים כלשהם שיגרמו למי מהמשתתפים 

 .או עם הפרס מימוש הזכייהבקשר עם או ם בה השתתפותה

ידוע למשתתף כי החלטת המפקח בכל הקשור להגרלה הינה סופית ומחייבת לכל דבר  .8.3
לעניין  לטת המפקח.ועניין והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הח

זה יובהר כי המפקח משמש גם כמשרד עורכי הדין של עורכת ההגרלה והמשתתף יהא מנוע 
 .בעניין כשירותו של המפקח ותקפות החלטותיו בשל נסיבה זומלהעלות כל טענה 

בקשר עם  בכל מקרה של מחלוקת ועל פיו הוא יפורש.זה יחול הדין הישראלי  תקנוןעל  .8.4
תהיה של בתי המשפט במחוז מרכז,  הייחודיתסמכות השיפוט בע ממנו, הנועם התקנון או 

  ושלהם בלבד.

והנו חוזה לכל דבר ועניין ועצם  הגרלהתקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות ב .8.5
 מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו. הגרלהההשתתפות ב

לא תשלום, לבשעות העבודה המקובלות בתיאום מראש וזה יעמוד לעיון כל דורש, קנון ת .8.6
ובמשרדי המפקח ברחוב ראול ולנברג  , רמלה2הפשוש ה שכתובת הגרלהמשרדי עורכת הב
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בכל מקום בתקנון זה שבו האמור נכתב בלשון זכר, נעשה הדבר מטעמי נוחות בלבד  .8.7
 ומתייחס לזכר ונקבה במידה שווה.

  


