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 ' של החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מטרהתקנון 'הגרלת 

 למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם: זה תקנוןב

  "החברה"

 

, 51-048213-6פ .החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ, ח
-03; פקס: 03-6712222טלפון:  , בני ברק.129מרחוב הרב כהנמן 

6712310.  

, 120אלון  גאלירחוב מ ,300591716ע.מ. , סלאש פיתוח אפליקציות "העוזרת לחברה" 
 03-5370564טלפון/פקס: . 6744326מיקוד:  יפו-תל אביב

ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק  "ההיתר הכללי"
 .1977-העונשין, התשל"ז

 www.tara.co.ilאתר אינטרנט שכתובתו:  ""אתר הפעילות

"מוצרים המשתתפים 
 בפעילות"

נקודות המוצעים למכירה ב  ממוצרי טרה ו/או מולרכל אחד ממגוון  
 . )מוצר שאריזתו כוללת את המותג "טרה" ו/או "מולר"( המכירה

החברה שאינו צוין מפורשות כל משקה או מוצר אחר של  מובהר כי  
לעיל כמשתתף בפעילות לא יקנה כל זכות השתתפות ולמשתתף 

 . לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין האמור

המקומות בהם ימכרו המוצרים המשתתפים בפעילות ברחבי  "נקודות מכירה" 
 הארץ.

המוצרים המשתתפים כלל יובהר כי החברה עושה כל מאמץ כי 
פעילות ישווקו ויופצו ברחבי הארץ בתקופת הפעילות, אולם ככל ב

המוצרים המשתתפים מחלק שבנקודת מכירה מסוימת לא ימצאו 
בפעילות, למשתתפים ו/או מי מטעמם לא תעמוד כל טענה ו/או 

 דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין האמור. 

 "רכישה כדין"
 
 
 

יותר מהמוצרים קניה באחת מנקודת המכירה של אחד או 
בסך  , בתקופת הפעילות )כהגדרתה להלן(,המשתתפים בפעילות

  .הנחות ומבצעים(לאחר )מחיר סופי כולל מע"מ  ₪ ומעלה 29.90

ובהר כי על המשתתף לשמור את חשבונית ילמען הסר ספק 
, לצורך הוכחת רכישה כדין  )"חשבונית קנייה"(  המקוריתהקנייה  

 . הסבירטעמה לפי שיקול דעתה ו/או מי מלפי דרישת החברה 

כמו כן, למען הסר ספק מובהר כי, רכישה של המוצרים 
לא תגדיל את ₪  29.90-בסך של יותר מ המשתתפים בפעילות 

סיכויי הזכייה של המשתתף. על מנת להגדיל את סיכויי הזכייה 
ביום פעילות מסוים על המשתתף להעלות לאתר הפעילות 

, קרי מספר נוספות המעידות על רכישה כדיןחשבוניות קנייה 
סכום של של המוצרים המשתתפים בפעילות ב קנייהחשבוניות 

 . ומעלה₪  29.90

יובהר כי החברה לא תיתן יד, הכשר ו/או לגיטימציה לכל מעשה 
ו/או רכישה בלתי חוקיים של מוצרים המשתתפים בפעילות 

המשתתפים בפעילות, גניבה, או  וצריםלרבות השחתת מארזי מ
של מוצרים המשתתפים בפעילות,  לרבות  חשבונית הקנייה זיוף

סחר או מכירה של אחד או יותר מהמוצרים המשתתפים בפעילות. 
את המוצרים רכש כי המשתתף  סביר ככל שלחברה יהיה חשד

בדרך שאינה חוקית ו/או לגיטימית, תפסול החברה על פי שיקול 
 את המשתתף.  דעתה הבלעדי

הרשמה לפעילות באמצעות התחברות לאתר הפעילות בו יתבקש  משתמש"פרטי "
מספר שם פרטי ושם משפחה, מספר טלפון תקין, המשתתף להזין 

 וכתובת דואר אלקטרוניחשבונית הקנייה, כתובת מגורים 
"(, כתנאי מוקדם להשתתפות בפעילות. בכל הפרטים האישיים)"

ירצה להיכנס לאתר הפעילות, לאחר שהתנתק, פעם בו המשתתף 
 את הפרטים האישיים מחדש.  זיןיהא עליו לה

http://www.tara.co.il/
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 "משתתף"

 

 

 

 

( שנים ביום 18)עשרה   שמונהמלאו לו  (1העונה על כל אלה: ) דםא
תושב ישראל ו/או בעל היתר שהייה  הינו( 2בפעילות; )השתתפותו 

בחטיבת החלב בחברה  ו/או שותף ו/או מנהל אינו עובד( 3כדין; )
ו/או בחטיבת החלב בחברה המרכזית  ו/או בשותפות מילקו )טרה(

ואינו  ו/או של העוזרת לחברה ו/או המפקח להפצת משקאות בע"מ
המוצרים של ביצע רכישה כדין ( 4; )בן משפחה של מי מהם

( עמד ביתר התנאים המפורטים בתקנון 5)-תפים בפעילות; והמשת
  זה.

( שנים, 18עשרה ) שמונהמובהר בזאת, כי אדם אשר לא מלאו לו 
 לא יהיה רשאי להשתתף ו/או לזכות בפרס במסגרת הפעילות.

 "הפעילות"

 

 

 

 

פעילות של החברה, הנערכת בהתאם להוראות ההיתר הכללי, 
במסגרתה יופצו בסמיכות מרבית לתקופת הפעילות המוצרים 
המשתתפים בפעילות בנקודות מכירה ברחבי הארץ ועל המשתתף 

 לבצע רכישה כדין של המוצרים המשתתפים בפעילות.  
 להזין פרטי משתמש, על המשתתף יהיה להיכנס לאתר הפעילות

חשבונית  תמונה של העלות לאתר הפעילות במקום המתאיםלו
קנייה של המוצרים המשתתפים בפעילות המעידה על ביצוע רכישה 

 דרך אתר הפעילות.  כדין

 עשות שימוש בחשבונית הקנייה פעם יובהר כי כל משתתף יוכל ל
כלומר, לא ניתן לשלוח תמונה  פעילות.ה תקופתאחת בלבד  בכל 

ובהר כי ניתן יעוד  (.1של אותה חשבונית יותר מפעם אחת )
התאריך המופיע להירשם לפעילות באתר הפעילות גם ביום שאינו  

בגין רכישה היא , ובתנאי שחשבונית קנייה על חשבונית הקנייה
 תקופת הפעילות.ב שבוצעהכדין 

( 5, תתקיימנה חמש )הרלוונטי ביום העוקב של יום הפעילות
 ביום הפעילות הקודםלהגרלה הגרלות עבור המשתתפים שנרשמו 

ועד השעה   9:00. ההגרלות תתקיימנה החל מהשעה  )כהגדרתו להלן(
 .   ( שעות3, כל שלוש )21:00

מובהר כי, ההגרלה תבוצע באתר הפעילות שהינו מערכת 
אוטומטית אשר מבצעת את בחירת המועמדים לזכייה באופן 

 רנדומלי. 
 שעהב  27.2.2020  -הה'  ליום  ועד    00:00שעה  ב  11.2.2020  -הג'    יוםמ "תקופת הפעילות"

23:59 . 

ההגרלה הראשונה לתקופת פעילות זו תשומת לב המשתתף כי 
עבור המשתתפים  9:00בשעה  17.2.2020 -ה ב' תיערך ביום

עד ליום הפעילות הקודם  באתר הפעילות שהשלימו את ההרשמה
 למועד זה. 

בפועל  כנהלתקופת פעילות זו תיער ותהאחרונ ותההגרלכמו כן, 
( 3, כל שלוש )21:00-ל 09:00 ותשעין הב 1.3.2020-יום א' הב

ההרשמה באתר הפעילות , עבור המשתתפים שהשלימו את שעות
 .(27.2.2020ביום הפעילות האחרון )

עד לאותו יום  00:00בתקופת הפעילות החל מהשעה חול בכל יום  "יום פעילות"
 . ייחשבו ליום פעילות אחדימים שישי ושבת  .23:59בשעה 

 . העוקבכאמור, ההגרלות עבור יום פעילות מסוים תתקיימנה ביום 
משתתפים אשר השלימו את ההרשמה באתר על האף אמור, 

 (20-22.2.2020-השבת )-פעילות  חמישי ושישיההפעילות בימי 
ייכנסו להגרלות שתיערכנה ביום א' הבא ו  ייחשבו ליום פעילות אחד

 (. 23.2.2020לאחר מכן )

 הפעילות.הוא השעון הקובע לעניין  לחברההעוזרת שעון 



3 

החברה רשאית לשנות את תקופת בכפוף להוראות כל דין, 
הפעילות, להאריכה, לקצרה, לחלקה לחלקים, או לבטלה באופן 

בהתאם ו הכל לפי שיקול דעתה הסביר ,בנסיבות חריגות מוחלט
לעדכונים אשר יפורסמו על ידי החברה ו/או מי מטעמה באתר 

 הפעילות. 

 פרס"ה"

 

 

 

 

 

 

 

 

בכל   space grayבצבע    I-Phone 11 Pro 64GBמכשירי  (  5)חמישה  
 ( בכל תקופת הפעילות. 50) חמישיםיום פעילות ובסה"כ 

( פרסים 5בתקופת הפעילות החברה תגריל בכל יום פעילות חמישה )
למועמדים לזכייה שיבחרו על ידי אתר שהפעילות )שהינו מערכת 
אוטומטית( באופן אקראי. הגרלת הפרסים תיעשה באמצעות אתר 

 הפעילות באופן רנדומלי.

 ( פרסים. 50בכל תקופת הפעילות חמישים )החברה תחלק בסה"כ  
מובהר כי כל משתתף יוכל לזכות לכל היותר בכל תקופת הפעילות 

 .בלבד (1) בפרס אחד

החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את זהות הפרסים ו/או את 
 שיקולפרסים נוספים, והכל לפי  הםכמותם ו/או להוסיף עלי

של החברה ובכפוף להוראות כל דין. עדכונים לעניין  סבירהדעתה 
 .פעילותזה יפורסמו באתר ה

סים, עוד יובהר כי למשתתף אין אפשרות לבטל את קבלת הפר
 כולם או מקצתם ו/או להחליפם בפרסים אחרים. 

 "מועמדים לזכייה"
 
 
 
 

( רכשו כדין מוצרים 1משתתפים בתקופת הפעילות אשר: )
את פרטי  ולאימ( נכנסו לאתר הפעילות ו2המשתתפים בפעילות; )

עידה המ חשבונית הקנייהשל ( שלחו תמונה 3כנדרש; ) משמשתה
( מסרו 5( הוגרלו על ידי אתר הפעילות; )4; )דיןביצוע רכישה כ על

( עמדו בכל 6) -פרטים אישיים, נכונים ומדויקים באתר הפעילות; ו
 יתר תנאי תקנון זה.

( עמדו בכל תנאי 1מועמדים לזכייה בכל תקופת הפעילות אשר: ) "זוכה"
( לא נפסלו מלהיות מועמדים לזכייה על פי 2מתנאי תקנון זה; )
( לא נמנעה מהם קבלה או מימוש של פרס ע"פ 3הוראות תקנון זה; )

( הוכרזו כזוכים על ידי החברה לפי המנגנון 4הוראות תקנון זה; )
 .נספח א'חתמו על הטופס המצ"ב ב( 5)-המפורט בתקנון זה; ו

החברה שומרת לעצמה את הזכות להגריל משתתפים נוספים, אשר  "זוכה מילואים"
ישמשו כחליפים, למקרה בו זוכה ייפסל ו/או יבחר שלא לקבל את 

סוף כל יום ב פרס ו/או ייבצר ממנו מסיבה כלשהי לממש את הפרס.
אשר ישמשו מילואים     יזוכ(  10)  רהשע  ויוגרל  פעילות )כהגדרתו לעיל(

  .כחליפים עבור זוכים אשר הוגרלו באותו יום פעילות
ככל שלא אותר זוכה מילואים או נפסל לפי הוראות התקנון, יבוא 

 תחתיו זוכה המילואים שדורג אחריו, וחוזר חלילה.
מובהר כי הוראות בקשר ליצירת קשר עם מועמד לזכייה בתקנון זה 

 מילואים.לא יחולו ביחס לזוכה 

 " "התקנון
 

 הוראות תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת כמפורט להלן.
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 מבוא .1

 המבוא, ההגדרות ונספחיו של התקנון מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1

". במסגרת טרההגרלת במהלך תקופת הפעילות, תערוך החברה פעילות בשם " .1.2
זו ועל פי הוראות התקנון, יוכלו משתתפים לקחת חלק בפעילות, והכל  פעילות

 כמפורט בתקנון זה.  

. התקנון , באופן סבירמעת לעת יעודכן התקנון הפעילותייתכן ובמהלך  יובהר כי .1.3
נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא הנוסח   פורסם באתר הפעילות.המעודכן י

 המעודכן שפורסם כאמור, אף אם המשתתף או אדם אחר הסתמך על נוסח קודם. 

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים  .1.4
ו/או בכל דרך אחרת, באתר הפעילות , לרבות הפעילותאחרים כלשהם בדבר 

 ן זה לכל דבר ועניין.תגברנה הוראות תקנו

 בכל הנוגע להגרלות, יהיו הוראות תקנון זה כפופות להוראות ההיתר הכללי. .1.5

השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה הפעילות בתקנון  .1.6
 בלשון נקבה ו/או רבים. 

 ההשתתפות בפעילות .2

רק למשתתף תתאפשר  ההשתתפות בפעילות והאפשרות להיות מועמד לזכייה .2.1
 אשר מילא אחר כל ההוראות באתר הפעילות, ובכפוף לתקנון זה. 

 ההשתתפות תיעשה באופן הבא: .2.2

ירכוש כדין מוצרים המשתתפים  ,בפעילותאדם המעוניין להשתתף  .2.2.1
 (. מונחים אלה לעיל בפעילות במהלך תקופת הפעילות )כהגדרת

תו משתמש כהגדררטי הפמלא את המשתתף ייכנס לאתר הפעילות וי .2.2.2
לעיל. האחריות על הזנת הפרטים האישיים, באופן מדויק ומלא 
כאמור לעיל, חלה אך ורק על המשתתף ולחברה ו/או לעוזרת לחברה 
לא תהיה כל אחריות על התאמת הפרטים. הקלדה שלא תכלול 
נתונים מלאים ו/או מדויקים ו/או עדכניים תיפסל ולא תשתתף 

 בפעילות. 

הזנת פרטים ו/או שליחת תמונה כנדרש כניסה לאתר הפעילות ו/או 
 . אינה מהווה ראיה או הבטחה לקבלת פרס כלשהו

יובהר, כי על המשתתף לאשר על ידי לחיצה על תיבת סימון  .2.2.3

"( אשר תופיע באתר הפעילות כי הינו מעל check boxוירטואלית )"
מאשר את מדיניות הפרטיות של ( שנים, כי הוא 18עשרה ) שמונהגיל 

 וכן כי קרא תקנון זה והוא מסכים לכל תנאיו.  החברה

דרך אתר הפעילות   חשבונית הקנייה המשתתף ישלח תמונה של .2.2.4
 . מוצרים המשתתפים בפעילותאת הכי רכש כדין  ההמציג
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 עשות שימוש בחשבונית הקנייה פעם ליובהר כי כל משתתף יוכל 
כלומר, לא ניתן לשלוח תמונה של  .פעילותה תקופתאחת בלבד  בכל 

 (. 1אותה חשבונית יותר מפעם אחת )

( הגרלות 5חמש ), תתקיימנה הרלוונטי ביום העוקב של יום הפעילות
עבור המשתתפים שנרשמו להרגלה ביום הפעילות הקודם. ההגרלות 

 ( שעות. 3, כל שלוש )21:00ועד השעה  9:00החל מהשעה תתקיימנה 

ככל שיחפוץ  פעמיםמספר השתתף יובהר, כי כל משתתף רשאי ל .2.2.5
( בלבד 1, אולם רשאי להעלות תמונה אחת )במהלך תקופת הפעילות

יודגש, כי כל משתתף יהיה זכאי  כמו כן, .ת קנייהאותה חשבוניעבור 
בלבד במהלך כל תקופת הפעילות, ולא תעמוד למשתתף   (1)  לפרס אחד

 כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה
למען הסר ספק מובהר כי, רכישה של  .לזכייה במספר פרסים

כולל  ₪ 29.90-המוצרים המשתתפים בפעילות  בסך של יותר מ
את סיכויי לא תגדיל הנחות ומבצעים(  לאחר )מחיר סופי מע"מ

הזכייה של המשתתף. על מנת להגדיל את סיכויי הזכייה ביום 
פעילות מסוים על המשתתף להעלות לאתר הפעילות חשבוניות 
קנייה נוספות המעידות על רכישה כדין, קרי מספר חשבוניות קנייה 

  ומעלה.₪  29.90-של המוצרים המשתתפים בפעילות ב

מהפרסים, יהיה על מועמד לזכייה להציג יובהר, כי כתנאי מוקדם לזכייה באחד   .2.3
חשבונית הקנייה בפני החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן, את 

עלה בגורל המועמד לזכייה,  הבעקבותי אשר הועלתה לאתר הפעילותהמקורית 
לפי דרישת החברה. מועמד לזכייה שלא יציג בפני החברה ו/או העוזרת לחברה 

הנדרשת כאמור, לא יהיה זכאי לקבל את  חשבונית הקנייהו/או מי מטעמן את 
לצורך סעיף זה, החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לקבל גם  .הפרס

מה על ידי בית העסק, ששוחזרה על ידי העתק נאמן למקור של חשבונית חתו
 בית העסק בו בוצעה הרכישה כדין. 

יובהר כי החברה, העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן רשאיות בכל עת במהלך תקופת  .2.4
כי קיים חשד סביר הפעילות, לפי שיקול דעתן הבלעדי, לפסול כל משתתף אשר 

 סביר ישנו חשש המוצרים המשתתפים בפעילות ו/או שלביצע רכישה שלא כדין 
 כי לא עמד מלכתחילה בהוראות תקנון זה. 

בנוסף, החברה ו/או מי מטעמה רשאית לפסול באופן חלוט וסופי משתתף ספציפי  .2.5
ולמנוע ממנו את האפשרות לזכייה בפרס כלשהו, מחמת התנהגות בלתי הולמת 

דות חוזרת ונשנית לרבות חשד לזיוף ו/או ונדליזם או התנהגות בלתי הולמת בנקו
)לרבות פתיחה שלא כדין  רכישת המוצריםמכירה ו/או מעשה בלתי חוקי בעת 

 .    הסבירשל מארזי החברה(, ו/או מכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתן 

 יםהפרס וקבלת האיתור הזוכ .3

ם לאחר תום ההגרלה הרלוונטית תיצור החברה ו/או מי עסקי ( ימי3עד שלושה ) .3.1
מטעמה קשר עם המועמד הרלוונטי לזכייה בפרס, לרבות באמצעות דואר רשום,  

 על פי הפרטים האישיים שהזין באתר הפעילות. 

החברה ו/או מי מטעמה תנסה ליצור קשר עם המועמד לזכייה באמצעות קיום  .3.2
( פעמים ובפרק זמן שלא יפחת 6שש ), וזאת לפחות ושיחת טלפון בפועל עמ

. הניסיונות ליצור קשר עם המועמד לזכייה, ייעשו בשעות ( ימי עסקים3משלושה )
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( לפחות בין 2העבודה הרגילות של החברה וייעשו במרווחים של שעתיים )
 התקשרות להתקשרות. 

החברה ו/או מי מטעמה לא תשאיר למועמד לזכייה הודעה בדבר בחירתו כמועמד  .3.3
זכייה ולא תציג כל שאלה אלא למועמד לזכייה עצמו. במועד יצירת הקשר ל

ולאחר וידוא פרטי המועמד לזכייה, החברה ו/או מי מטעמה, תפעל בהתאם 
לשיקול דעתה, לבחירת אמצעי ומועד למסירת הפרס למועמד לזכייה וזאת 
 באמצעות שליח ו/או באמצעות הגעה פיזית של המועמד לזכייה למסירת הפרס

מסירת במקום שייקבע על ידי החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן )"
 "(. הפרס

ככל שלא ייווצר קשר טלפוני עם המועמד לזכייה בפרק הזמן האמור, יישלח  .3.4
למועמד לזכייה דואר רשום בהתאם לפרטים האישיים שמסר. למועמד לזכייה 

יום פרסום תוצאות ( ימים מ30תישמר הזכות לפרס במשך תקופה של שלושים )
ההגרלה האחרונה בתקופת הפעילות או מיום משלוח ההודעה למועמד לזכייה 

 כאמור, לפי המאוחר.

 , כפי שיקבע ע"ימסירת הפרס ו/או בטרם מסירתוימציא במעמד  מועמד לזכייה .3.5
במקום שייקבע על ו ןולפי דרישתן חברה ו/או מי מטעמהעוזרת ל החברה ו/או

תעודת זהות וכן  שבעקבותיה עלה בגורלהמקורית  יהחשבונית הקנין, את יד
מילוי פרטי )כולל ספח(, אשר פרטיה זהים לפרטים שהזין המשתתף בעת 

   כשהוא חתום. נספח א', וכן ימציא את באתר הפעילות המשתמש

הבלעדי, לשלוח  ןת, לפי שיקול דעתורשאי ינהתהי ו/או העוזרת לחברה, החברה .3.6
, ובמקרה הגעה עצמית של המועמד לזכייהלבקש    שליח ו/או  באמצעות    את הפרס

לדרוש מהמועמד לזכייה כי  תורשאי ו/או העוזרת לחברה כאמור תהיה החברה
מבעוד  ןאליה ויישלח חשבונית הקנייה המקוריתהנספחים הרלוונטיים לרבות 

, זאת כתנאי סרו לידי השליחן או יימיד-מועד בתוך תקופת זמן שתיקבע על
ת ורשאי יינהתה ןו/או מי מטעמ ו/או העוזרת לחברה הפרס. החברה קבלתל

לא יעמוד  הבלעדי, אם המועמד לזכייה ןפי שיקול דעתללפסול מועמד לזכייה, 
 בהוראות סעיף זה.

, בכפוף לאישור מראש למעמד מסירת הפרסמועמד לזכייה שנבצר ממנו להגיע  .3.7
חברה לכך, יהיה רשאי לייפות את כוחו של בגיר מטעמו ו/או העוזרת להחברה  של  

. במקרה זה יידרש מיופה הכוח להציג במעמד במעמד מסירת הפרסלייצגו 
את תעודת הזהות שלו, צילום תעודת הזהות של המועמד לזכייה, מסירת הפרס 

וכן ייפוי כוח  חשבונית הקנייה המקורית, הנספחים הרלוונטיים חתומים כנדרש
 בכתב מאת המועמד לזכייה. 

 אי בגין נפסלאו /ו לעיל האמור הזמן בטווח לזכייה המועמד אותרככל שלא  .3.8
 הושגה לזכייה מועמדותו כי סביר חשד קיים כיאו /וזה  תקנון בתנאי עמידתו
ו/או  אזרחית עוולהאו /ו פלילית עבירה ביצוע)לרבות  כשרות שאינן בדרכים

 ( ו/או כי אינו מעוניין לאתר הפעילות פריצה של בדרךאו /ו רכישה שלא כדין
 ייחשב אשר, הבא במקום שדורגאת הפרס, ייפסל, ותחתיו יבוא המשתתף  קבלל

. חלילה וחוזר, שינויים המחייביםב"ל הנ ההוראות לגביו ויחולו לזכייה כמועמד
 3.8לפי הוראות סעיף  שנפסל לזכייה מועמדבכפוף להוראות כל דין,  כי מובהר

ו/או מי  לחברה מהעוזרתאו /ו מהחברה שהוא פיצוי לכל זכאי יהיה לא זה,
  .מטעמן
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 סעיפים כללים 

 המפקח .4

, משרד רואי חשבון ברייטמן, איתי אייזנשטייןהמפקח על ההגרלה הינו רו"ח  .4.1
-03, פקס: 03-6085555טלפון: , תל אביב, 1אלמגור, זהר ושות', מרכז עזריאלי 

 (."המפקח") 9511246

המפקח יפקח על ביצוע ההגרלות כמפורט בתקנון זה. כמו כן, יהיה המפקח  .4.2
כל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, ליישב  אחראי לטיפול בפניות המשתתפים,  

כל מחלקות בין החברה ו/או העוזרת ליישב לרבות בפרשנות תקנון זה, וכן 
 לחברה, לבין המשתתפים, המועמדים לזכייה ו/או הזוכים. 

 . . מחייבת לכל דבר ועניין החלטת המפקח בכל הקשור לפעילות זו הינה .4.3

 הפרסים .5

יחתום לפי דרישת החברה על טופס ההתחייבות והצהרת הזוכה מועמד לזכייה  .5.1
יסרב לחתום על הטופס הנ"ל  שמועמד לזכייהיודגש, כי ככל    .נספח א'המצורף כ

 ייפסל המועמד לזכייה.  -

נוספות, סבירות    יובהר, כי ייתכן שהפרסים ואופן מימושם יהיו כפופים למגבלות   .5.2
 כפי שיימסרו לזוכה ע"י החברה ו/או מי מטעמה. 

, ככל שרלוונטי, לא תעמוד להם ו/או למי מטעמו  מרגע מסירת הפרס לזוכה בפרס .5.3
ל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי כ

 . בקשר עם קבלת הפרס מטעמן

ידי החברה ו/או -על בסבירות פרס בפועל, ייקבעהיובהר, כי מועד ואופן אספקת  .5.4
מי מטעמה, ולזוכה לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה 

במועד קבלת  סבירה בשל כל עיכוב או דחייה ויםאי קבלת הפרס במועד מסבגין 
 פרס כלשהו. 

ידוע למשתתפים כי השתתפותם בפעילות זו הינה למטרת השעשוע ולשם ההנאה  .5.5
 המושגת מעצם ההשתתפות בפעילות. 

זו אינו ניתן להחלפה, להחזרה, למכירה, הגרלה הפרס שיחולק במסגרת  .5.6
להעברה, לשינוי או להמרה על ידי הזוכים לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל 

 פרס ו/או מוצר אחר. 

 הצהרות והתחייבויות המשתתף  .6

המשתתף מצהיר מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או כל דין, 
 : החברה כיומתחייב כלפי 

 כל הפרטים שמסר באתר הפעילות הינם נכונים ומדויקים. .6.1

 . שנים( 18עשרה ) שמונה מלאו לו .6.2
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לחברה אינן נושאות  ידוע לו שהחברה ו/או העוזרתבכפוף להוראות כל דין,  .6.3
מי מהמשתתפים כתוצאה  שלאו השתתפות /וות באשר לאובדן פרטים אחריב

 אשר  כלשהםמכשל טכני, ואשר כתוצאה ממנו נמחקו, הושמדו או שובשו פרטים  
, למעט במקרה של מעשה מכוון או רשלנות רבתי של הפעילות במסגרת והועל

 .החברה ו/או מי מטעמה

 פטור מאחריות .7

ידוע למשתתף כי החברה נוקטת בכל האמצעים הדרושים לכך שהמוצרים  .7.1
המשתתפים בפעילות יהיו פזורים ברחבי הארץ ובנקודות המכירה. עם זאת, 
החברה אינה מתחייבת כי באזור מגוריו יסופקו המוצרים המשתתפים בפעילות 

 כולם או חלקם. 

ון זה, קנבהתאם לת ם ומאשר כי ידוע לו שפעילות זו, הנערכתיהמשתתף, מסכ .7.2
משלבת מרכיבים של שעשוע ואף הנאה שהוענקו לו עם השתתפותו בפעילות וכי 

  ,, עשויים להתרחש אירועיםו/או מי מטעמהצי החברה מיתכן כי על אף מא
להפריע  , אשר יש בהם כדישגיאות או אי דיוקים תקלות ,הפרעות ,שיבושים

ם כסדרה ללא תקלות טכניות או לפעילות ו/או לגרום לכך שהפעילות לא תתקיי
במקרים אלה, למנוע מהמשתתף מלזכות בפרס. יש בהם כדי  הפסקות ו/או

החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לנקוט כל צעד על מנת למזער או 
לנטרל את האמור, לרבות לקיים את ההגרלה במועד מאוחר יותר מהמועד 

במקרים  ת הפעילות ו/או לבטלה כלילשנקבע לה לפי תקנון זה ו/או להפסיק א
חריגים, כאשר לא ניתן לקיים הוראות תקנון זה במועד חרף הפעלתם של 

 . אמצעים סבירים

המשתתף מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהפעילות כוללת מערכת ממוחשבת, וכי 
פעילות תקינה של המערכת הממוחשבת ו/או לקליטת כל  לא ניתן להבטיח 

הוראותיו במלואן ו/או במועדן ו/או שתעבורת התקשורת בין המשתתף למערכת 
ואין כל הבטחה לפעילות  הממוחשבת תהיה רציפה ו/או אחידה ו/או מהירה

התקינה של מערכת הטלפונים הסללואריים, מערכת האינטרנט או כל מערכת 
מובהר כי עיבוד הנתונים במסגרת הפעילות נסמך על כמו כן,  .תקשורת אחרת

פעולת אתר הפעילות  וכי מכל טעות או תקלה ןחסי ואתר הפעילות אשר אינ
 כפופה לזמינות ולתקינות של רשת האינטרנט. 

7.3. . 

בהשתתפותו בפעילות מסכים המשתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד', אשר  .7.4
ות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל(, מקורם בכוח עליון, מלחמה )לרב

שביתה, פיגועים, אסונות טבע וכיו"ב, בין בארץ ובין בכל מקום אחר, או כל 
 אירוע אחר אשר אינו תלוי בחברה, לא ייחשב כלל להפרה של תקנון זה.

ו/או  וכל מי מטעמם ן, עובדיהן, מנהליהו/או העוזרת לחברה יובהר, כי החברה .7.5
. האחריות הבלעדית יםהפרס ם שלאו טיב םים לאיכות, אינם אחראהמפקח

הינה של היצרן ו/או המשווק ו/או הספק שלו   םואיכות  ם, טיביםלאספקת הפרס
, לרבות נזקים, הוצאות ים. מימוש הפרסובהתאם לכל דין ולתנאים הנהוגים אצל

, אשר עליהם , יהיה באחריות הזוכים בלבדיםאו תקלות כלשהן בקשר עם הפרס
 . ות המלאה להגיע למעמד קבלת הפרסהאחרי

בכל מקרה שיוכח, כי רשלנות של החברה מנעה ממשתתף מלהשתתף בפעילות  .7.6
אשר עמד בכל הוראות  או לזכות בזכייה כלשהי, יוגבל הפיצוי לו יהיה המשתתף

 . הזכייה שלו, אלמלא רשלנותה של החברהלתוחלת סיכויי זכאי  תקנון זה,
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 שונות .8

הוא  כי  םבפעילות זו, מסכים, מאשר ומצהיר כל אחד מהמשתתפיבהשתתפותו  .8.1
 אישר את קריאת התקנון באתר הפעילות. 

תשומת ליבו של המשתתף מופנית לכך כי ייתכן ובמהלך תקופת הפעילות יעודכן  .8.2
 התקנון. התקנון המעודכן יהיה זמין באתר הפעילות. 

, תוכנו, מתכונתו ונהליו, החברה רשאית לשנות את מבנה הפעילות, שלביו, פרסיו .8.3
, באופן סביר וכפי שיתחייב מנסיבות תקופתו, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי

. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהפעילות או העניין
. על שינוי , בסבירותאת הפעילות כולה, וכן לצמצם את דרכי ההשתתפות בה

ינתן הודעה באתר הפעילות ו/או בכל דרך תנאי הפעילות כאמור בסעיף זה ת
 אחרת אשר תמצא החברה לנכון.סבירה 

 

הזכאות לפרס אינה ניתנת להסבה או העברה אלא באישור בכתב ומראש שיינתן  .8.4
 על ידי החברה בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

החברה שומרת לעצמה את הזכות המלאה והבלעדית להחליט כיצד לנהוג בקשר  .8.5
מכל סיבה שהיא, והכל בכפוף  הגרלהשלא חולקו בפועל במסגרת העם פרסים 

 להוראות כל דין, בין בתקופת הפעילות ובין לאחריה.

כל מס, ניכוי או דרישת תשלום כלשהי שיחולו בקשר לזכייה בהגרלה, לפרס ו/או  .8.6
למימוש הפרס, יחולו באופן מלא ובלעדי על הזוכה ויהיו על חשבונו ועל אחריותו 

יהיו רשאיות, אם ידרשו לכך, להעביר  חברהו/או העוזרת ל ברההחבלבד. 
לשלטונות המס את פרטי הזוכים או את ניכוי המס במקור, ולחזור לקבלת החזר 

 לתשלום מהזוכים.

ו/או על פי  על פי חוק מנהלמסור כל מידע אשר יידרש מ החברה תהיה רשאית .8.7
 הוראה של רשות מוסמכת.

המפקח,  חברה, העוזרת לחברה,חטיבת החלב בההשתתפות בפעילות אסורה על  .8.8
כמו כן, ההשתתפות  .םובני משפחותיה ם, שותפיהם, מנהליהם, עובדיהםעוזריה

ו/או על חטיבת החלב בחברה המרכזית   בפעילות אסורה על שותפות מילקו )טרה(
 , עובדיה, מנהליה, שותפיה ובני משפחותיהם.להפצת משקאות בע"מ

 וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד..הדין החל על תקנון זה  .8.9

 מובהר כי כל פעילות בתקנון זה מצריכה אישורים שונים, עמידה בתנאי תקנון .8.10
של מוצרים שונים ואין בעמידה באחת  שונים, צריכה ורכישה כדין פעילות

מהפעילויות כדי לאפשר השתתפות ו/או זכייה בפעילות  ל עבורמהדרישות הנ"
 אחרת.  
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 ' נספח א

 הצהרת הזוכה בפרס

 2020תאריך: ____________, 

 לכבוד
 "(החברה)" החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ

 
 הצהרת זוכההנדון: 

 ני החתום/ה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי:א

לזכייה בפרס, כהגדרתו  ת/" של החברה הוכרזתי כמועמדטרהבמסגרת פעילות "הגרלת  .1
 ה/לקבל את הפרס. כמו כן, הריני מצהיר ה/כי קיבלתי ו/או אני עתיד ה/בתקנון. הריני מצהיר

 ".  טרהכי קיבלתי הודעה על זכייתי בפרס, כנדרש, והכל בהתאם לאמור בתקנון "הגרלת 

 

, כי  או ניתנה לי ההזדמנות הנאותה לעיין בו כי קראתי את התקנון ת/ומתחייב ה/הנני מצהיר .2
וכי זכותי לא  ,תקנוןהלפי תנאי  בהגרלהעל אלה אשר אסורה השתתפותם  נמנית/נמנה יאיננ

 הושגה תוך הפרת התקנון או בניגוד לאחד מתנאיו ו/או ע"י הפרת הוראות כל דין.
 

 שבונית הקנייה המקורית חידוע לי כי במועד קבלת הפרס החברה עשויה לבקש ממני להציג את   .3
של המוצרים המשתתפים בפעילות, ואשר רכשתי כדין. כן ידוע לי כי באם לא אציג את האמור 

 לקבל את הפרס, כולו או מקצתו. ת/לא אהיה זכאי
 
 

אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או  .4
 יתי ו/או בקשר עם הפרס. מטעמן בקשר עם זכי מי

 
לצורך קבלה ו/או מימוש של הפרס.  בסבירות הנני מתחייב לחתום על כל מסמך אשר נדרש .5

אחריות כלשהי לכשעצמה  ידוע לי כי חתימתי כנדרש אינה גורעת מאחריותי ו/או אינה מטילה  
 פרס. ו/או על העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן בקשר עם קבלה ו/או מימוש של ה על החברה 

 
 הזוכה 

  שם פרטי ומשפחה

  מספר ת.ז.

  תאריך לידה
  כתובת מלאה

  טלפון + טלפון נייד
  כתובת דואר אלקטרוני

  חתימה
  תאריך החתימה


