שם המבצע – "הכי נוח בעולם"
תוכנית הגרלות  -מבצע נושא פרסים
תקנון
.1

הגדרות:

א" .עורך המבצע" או "עורך ההגרלה" :חברת קימברלי-קלארק ישראל בע"מ (להלן:
"החברה" או "עורכת ההגרלה").
ב .המבצע  -מבצע הגרלות בשם 'הכי נוח בעולם' ,הנערך ע"י עורך המבצע.
ג" .תקופת המבצע"  -החל מיום  20.5.2019שעה  00:01ועד ליום  23.6.2019שעה 23:59
כולל ,או עד גמר המלאי ,המוקדם מבין המועדים.
ד" .מועד תום המבצע"  23.6.2019 -שעה  ,23:59או עד גמר המלאי ,המוקדם מבין
המועדים.
ה .ה" .אתר המבצע" או "האתר"  -אתר האינטרנט,http://2019.huggies.co.il :
 http://2019.huggies.co.il/arשבו ניתן יהיה להקיש את פרטי המשתתף (שם המשתתף,
מס' טלפון נייד  ,כתובת דואר אלקטרוני ,מס' קוד חד חד ערכי שנמצא בחלקה הפנימי
של האריזה ) בהתאם להוראות באתר המבצע ,לשם השתתפות בהגרלות.
ו" .המוצרים המשתתפים במבצע"  -חיתולי האגיס פרידום דריי (סוגי האריזות של
פרידום דריי המשתתפות בפעילות :אריזה סטנדרטית ,אריזת  ,MEGA PACKאריזה
מיוחדת ואריזת ענק ,חיתולי האגיס פרידום דריי פנטס ,חיתולי האגיס ליטל בייביס
(למעט מידה  ,)NBחיתולי האגיס אקסטרה קר.
ז" .קוד"  -מספר קוד הנמצא בחלקה הפנימי של אריזת המוצר המשתתף במבצע ,מספר
בן  10תווים .הקוד הינו חד חד ערכי ואינו ניתן לשימוש יותר מפעם אחת .כל קוד מקנה
השתתפות אחת בהגרלה.
"הוכחת קניה"  -חשבונית מס מקורית ובה חיוב עבור קניית מוצר מהמוצרים
ח.
המשתתפים במבצע ,במהלך תקופת המבצע.
ט" .אריזה מקורית"  -אריזת המוצר המקורית של המוצר המשתתף במבצע בה מופיע
הקוד הזוכה ,האריזה תהיה שלמה (לאחר פתיחה) באופן שיאפשר בחינתה.
י" .המפקח על המבצע"  -עו"ד משה בן-דת ,בית גיבור ספורט ,רח' מנחם בגין  7רמת–גן.
יא" .זכאות להשתתף בהגרלות לפרס"  -בכפוף לתנאי תקנון זה ,זכאי להשתתף בהגרלות
כל משתתף שרכש בתקופת המבצע מוצר מהמוצרים המשתתפים במבצע ,והוא מחזיק
בידו הוכחת קניה ואריזה מקורית ,והוא נרשם כאמור עד ליום  23.6.2019בשעה 23:59
באתר המבצע (ופרטיו נקלטו באתר המבצע).
יב" .הפרסים" או "הפרסים בהגרלה" – בתקופת המבצע ,יוגרלו  15פרסים ,כפי שיפורט
להלן בתקנון זה.

יג .מקום ומועדי עריכת ההגרלות:
במהלך המבצע ,תיערכנה  15הגרלות ,בתאריכים שיפורטו להלן:
ההגרלות תיערכנה בשעה  ,8:00בימים,11.6.19 ,6.6.19 ,5.6.19 ,4.6.19 ,3.6.19 2.6.19:
.24.6.19 ,23.6.19 ,20.6.19 ,19.6.19 ,18.6.19 ,17.6.19 ,16.6.19 ,13.6.19 ,12.6.19
כל ההגרלות תיערכנה במשרדי עורך המבצע ,או במקום אחר ,לפי שיקול דעתו הבלעדי
של עורך המבצע ובאישור המפקח.

.2

מהות המבצע וההשתתפות במבצע:

א .המבצע מיועד לכל אדם הרוכש בתקופת המבצע ,מוצר מהמוצרים המשתתפים במבצע,
כמפורט בסעיף  1ו' לעיל והוא מחזיק בידו הוכחת קניה ואריזה מקורית.
ב .במבצע ובהגרלות זכאי להשתתף כל אדם העונה על כל התנאים המצטברים הבאים:
 .1הוא בן ( 18ובמקרה והוא מתחת לגיל  – 18נדרש אישור אפוטרופסיו) ,תושב ישראל
או אזרח ישראל או בעל היתר כניסה ושהיה כדין בישראל.
 .2הוא רכש בתקופת המבצע ,מוצר מהמוצרים המשתתפים במבצע.
 .3הוא שמר בידו את הוכחת הקניה ואת האריזה המקורית.
המבצע בתוקף עד ליום  23.6.2019בשעה  ,23:59או עד גמר המלאי ,המוקדם מבין המועדים.
ג .על המשתתף להיכנס לאתר המבצע ,החל מיום  30.5.2019בשעה  10:00ועד ליום
 23.6.2019בשעה .23:30
באתר המבצע יקליד המשתתף את כל פרטיו  -שם המשתתף ,מס' טלפון נייד ,כתובת
דואר אלקטרוני ,מס' הקוד חד חד ערכי שנמצא בחלקה הפנימי של האריזה  .יש להקליד
את כל פרטי המשתתף בבירור ולאשרר הפעולה בהתאם להוראות באתר המבצע ,לשם
השתתפות בהגרלות.
ד .משתתף שלא יקליד את כל פרטי המשתתף ואת מס' הקוד בהתאם להנחיות באתר
המבצע ,לא יהיה זכאי להשתתף בהגרלות.
ה .אין הגבלה על מספר הפעמים שמשתתף רשאי להשתתף בהגרלות ,ובלבד שיהא זה בכל
פעם בגין קוד אחד שונה (קרי – בכל פעם בגין פריט אחד מהמוצרים המשתתפים במבצע
) .בגין כל פריט כאמור ניתן להירשם למבצע ולהשתתף בהגרלה רק פעם אחת.
ו .הקלדת אותו מס' קוד יותר מפעם אחת ו/או שימוש בהוכחת קניה אשר אינה מכילה
את כמות הקודים שהוזנו על ידי אותו משתתף באתר אינה חוקית ,אינה מעלה את
סיכויי הזכייה ועלולה להביא לפסילת המשתתף ,לפי שיקול דעתו המלא והבלעדי של
עורך המבצע.
ז .כל משתתף יכול לזכות רק בפרס אחד במהלך המבצע.
ח .ההגרלות תתבצענה אך ורק מתוך מאגר המשתתפים שנקלטו באתר המבצע כאמור
ובסינון רישומים כפולים או פסולים ,אם יהיו כאמור .מובהר כי הזכאות להשתתפות
בהגרלות מותנית ,בין היתר ,בקליטת פרטי המשתתף במלואם באתר המבצע.
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ההגרלות והזכיות:

א .כאמור ,תיערכנה בתקופת המבצע  15הגרלות ,ויחולקו סך הכל בכל ההגרלות  15פרסים.
ההגרלות תיערכנה בימים המפורטים בסעיף  1יג' לעיל.
ב .בכל אחת מההגרלות ,יועלה בגורל הזוכה מבין המשתתפים אשר הקלידו את כל פרטיהם
בהתאם להנחיות באתר המבצע ושפרטיהם נקלטו באתר המבצע ,החל ממועד סיום
ההרשמה להגרלה שקדמה לאותו מועד ועד למועד סיום ההרשמה להגרלה הנוכחית.
למען הסר ספק יובהר כי בהגרלה שתתקיים ביום  ,2.6.2019ישתתפו כל הזכאים
להשתתף בהגרלה אשר נרשמו כאמור החל מיום  30.5.2019בשעה  10:00ועד ליום
 1.6.2019בשעה .23:30
בהגרלה שתתקיים ביום  ,11.6.2019ישתתפו כל הזכאים להשתתף בהגרלה אשר נרשמו
כאמור החל מסיום ההרשמה למועד ההגרלה שנערכה ביום  5.6.2019( 6.6.2019עד השעה
 )23:30ועד ליום  10.6.2019בשעה  ,23:30וכך הלאה לגבי כל יתר ההגרלות.
ג .ויודגש – משתתף שלא עלה בגורל בהגרלה מסוימת ,לא ייכלל בהגרלה הבאה אחריה.
ד .ההגרלות תתבצענה באמצעות תוכנה באחריות חברת קימברלי-קלארק ישראל בע"מ או
בכוחה ,שבאפשרותה לבחור בצורה אקראית את המשתתף המועמד לזכיה בפרס מתוך
מאגר הזכאים להשתתף בהגרלות ,קרי – מתוך המשתתפים שכל פרטיהם נקלטו באתר
המבצע.
ה .בכל אחת מ –  15ההגרלות ,המשתתף במבצע ,אשר יועלה בגורל ראשון ,יזכה בפרס.
בנוסף ,בכל אחת מ –  15ההגרלות ,יעלו בגורל אקראית פרטים של שלושה משתתפים
נוספים ,אשר יהוו רזרבה למקרה בו חלה תקלה ביחס למשתתף הזוכה ,שתמנע זיהוי
ודאי של הזוכה או שעל פי הוראות תקנון זה ו/או שעל פי החלטת המפקח הוחלט לבטל
את מועמדותו או זכייתו.
ו .ארעה תקלה או בוטלה הזכיה כאמור ,יבוא המשתתף הראשון שעלה בגורל כרזרבה ,בכל
אחת מ –  15ההגרלות ,במקום אותו משתתף זוכה באותה הגרלה ,אשר לא ניתן לזהותו
או אשר זכייתו נפסלה כאמור ,וכך הלאה לגבי המשתתפים הנוספים שעלו בגורל
כרזרבה.
ז .בסמוך למועד ביצוע כל אחת מההגרלות ,יבדוק המפקח ,את רישומו של המשתתף הזוכה
באותה הגרלה ,על מנת לבדוק שהמשתתף הזוכה מילא אחר כל תנאי מבצע ההגרלות
עפ"י תכנית ההגרלה הנדונה ,וכן כי כל פרטיו ניתנים לזיהוי ודאי עפ"י הפרטים
המופיעים באתר המבצע.
ח .משתתף שזכה ,עלולה זכייתו להיפסל בשל אחת או יותר מהסיבות הבאות:
•
•
•
•
•

המשתתף אינו מחזיק בהוכחת קניה מקורית ובאריזה מקורית.
המשתתף השיג את זכאותו לפרס ו/או השתתפותו במבצע בדרכי רמיה.
המשתתף אינו עומד בהוראה מהוראות תקנון זה.
המשתתף זכה בהגרלה קודמת במהלך המבצע.
המפקח קבע לפי שיקול דעתו הבלעדי ,כי חלה סיבה מהותית למניעת מתן
הזכיה למשתתף.

ט .המפקח יהיה רשאי להורות על הקלה באיזו מהסיבות דלעיל אם ימצא שהמשתתף פעל
בתום לב והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח.
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הפרסים בהגרלות ומימושם:

א .זוכה אשר עמד בכל תנאי תקנון זה ומחזיק בידו הוכחת קניה מקורית ואריזה מקורית
יהיה זכאי לפרס על פי תקנון זה.
ב .הפרס במבצע יהיה כפי שיפורט להלן:
 15פרסים (בכל הגרלה כאמור – פרס אחד) ,שכל אחד מהם מהווה שובר
.1
לחופשה משפחתית בחו"ל בשווי כולל של .₪ 10,000
מימוש הפרס להזמנות ויציאות עד סוף חודש מאי  ,2020והוא בהתאם
.2
להוראות ולמגבלות החלות על הפרס ומימושו ,כפי שיקבעו ע"י חברת אשת טורס
בע"מ.
הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה והוא אינו ניתן להמרה בכסף או בשווה
.3
כסף!
ג .איתורו של הזוכה בכל אחת מההגרלות ,יעשה בשקידה ראויה וסבירה במשך  2ימי
עסקים ממועד ביצוע אותה הגרלה ,ע"י נציג של עורך ההגרלה.
הניסיונות ליצור קשר עם המשתתף הזוכה שעלה בגורל בכל אחת מההגרלות יעשו
בהתאם לפרטים שנקלטו באתר המבצע ,בין השעות  .17:00 – 09:00עורך ההגרלה ינסה
ליצור קשר עם המשתתף הזוכה ,לא פחות משלוש פעמים במהלך  2ימי העסקים כאמור
לאחר הזכייה ,ע"י שיחה טלפונית למספר הטלפון שנקלט באתר המבצע .הניסיונות
יתפרסו באופן סביר על פני השעות שהוגדרו לעיל.
באם לא נוצר קשר עם המשתתף שעלה בגורל כאמור לאחר הזכייה ו/או המועמד לזכיה
נפסל מסיבה אחרת ,יעשה ניסיון ליצור קשר עם זוכה הרזרבה באותה הגרלה .עורך
ההגרלה ינסה ליצור קשר עם משתתף שכזה בין השעות  ,17:00– 09:00לא פחות משלוש
פעמים במהלך  2ימי עסקים.
"יצירת קשר" – קיום שיחה בפועל עם המשתתף הזוכה.
זוכה שלא אותר כאמור תיפסל זכייתו.
ד .היה ולא ניתן לחלק את הפרס למשתתף הזוכה ,בין היתר בשל אחת או יותר מהסיבות
הבאות ,תיפסל זכיית של אותו משתתף ,ובמקומו יזכה בפרס המשתתף הראשון שעלה
בגורל כרזרבה באותה הגרלה (כמפורט לעיל).
ואלה הסיבות:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

פרטי המשתתף אינם ברורים ולא ניתן לבררם באופן סביר.
המשתתף לא ניתן לאיתור בתוך  2ימי עסקים ממועד ביצוע ההגרלה והוא לא
פנה למשרדי החברה או למפקח בתוך אותו זמן.
המשתתף השיג את זכאותו לפרס ו/או השתתפותו במבצע בדרכי רמיה.
המפקח קבע כי חלה סיבה מהותית למניעת מתן הזכיה למשתתף.
עפ"י הוראות תקנון המבצע ,היה המשתתף מנוע מלהשתתף במבצע ו/או
המשתתף לא עמד בהוראה מהוראות התקנון.
המשתתף זכה בהגרלה קודמת במהלך המבצע.
למשתתף אין את הוכחת הקניה ואריזה מקורית.

ה .לצורך קבלת הפרס ,ישלח המשתתף הזוכה צילום של הוכחת הקניה ,צילום של האריזה
המקורית וצילום ת.ז .למשרדי עורך ההגרלה .עם קבלת הצילומים כאמור ,תיבדק
זכאותו של המשתתף הזוכה לקבל את הפרס על פי הוראות תקנון זה ,ובמידה והמשתתף
הזוכה עומד בכל תנאי תקנון זה ,יקבל המשתתף הזוכה אישור לקבלת פרס.
קבלת הפרס בהגרלה מותנית בהזדהות המשתתף שזכה בפרס באמצעות תעודת זהות,
הצגת צילומי הוכחת הקניה המקורית – אשר פרטיה תואמים לפרטים שנמסרו על ידי
הזוכה באתר המבצע וצילום האריזה המקורית ,וחתימה על אישור לקבלת הפרס
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במשרדי עורך ההגרלה ותוך התקופה הקבועה בהיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת
מסחרית .ויודגש -המשתתף נדרש לשמור את הוכחת הקניה (הקבלה המקורית)
והאריזה המקורית עד למועד אישור זכייתו וקבלת הפרס.
ו .חתימת המשתתף הזוכה על אישור קבלת הפרס מהווה אישור סופי ,מלא ומוחלט למילוי
כל התחייבויות עורך המבצע כלפי הזוכה ,והזוכה פוטר את עורך המבצע ,המפקח וכל מי
מטעמם מכל חבות או אחריות נוספת בקשר לכך.
ז .הזוכה פוטר בזה את עורך המבצע ו/או המפקח ו/או מי מטעמם מכל חבות ו/או אחריות
בכל הקשור במבצע ו/או בהגרלה ו/או בפרס במישרין או בעקיפין .חובת עורך המבצע
הינה למתן אישור הזכייה בפרס כהגדרתו בתקנון זה בלבד בכפוף למילוי הוראות הדין
והוראות תקנון זה ע"י הזוכה.
ח .האחריות הבלעדית לאספקתו ,לטיבו ולאיכותו של הפרס העומד לחלוקה במסגרת מבצע
זה תחול על המשווק ו/או הספק של הפרס בהתאם לכל דין ובהתאם למקובל אצל
הנ"ל .עורך המבצע לא יהיה אחראי באופן כלשהו לטיב הפרס כאמור ו/או לאיכותו.
ט .קבלת אישור הזכייה בפרס מהווה אישור סופי ,מלא ומוחלט למילוי כל התחייבויות עורך
המבצע כלפי הזוכה ,והזוכה פוטר את עורך המבצע ,המפקח וכל מי מטעמם מכל חוב או
אחריות נוספת בקשר לכך.
י .מובהר כי הזכאות להשתתפות במבצע ובהגרלות מותנית ,בין היתר ,בקליטת הפרטים
שמסר והקיש המשתתף באתר המבצע ,ובמסירת כל הפרטים הנדרשים כמפורט לעיל.
עורך המבצע ו/או המפקח ו/או מי מטעמם אינם אחראים לשיבושים כלשהם ,מכל מין
וסוג שהוא ,שיחולו בגלישה לאתר המבצע ו/או בהקלדת פרטי המשתתף באתר המבצע,
לרבות בגין שיבוש ,תקלה ו/או כל פעילות לא תקינה אחרת באיזו ממערכות האינטרנט
ו/או התקשורת ו/או ספקי תקשורת ו/או ספקי אינטרנט ,לרבות לכל שיבוש תקלה ו/או
פעילות לא תקינה כאמור שבגינם נמנעה קבלת פרטי המשתתף באתר המבצע ו/או כל
שיבוש ,תקלה ,מגבלת שימוש ו/או אי-תקינות נוספת הקשורה למחשב ו/או לתקשורת
ו/או למכשיר הטלפון הנייד שבידי המשתתף ממנו גלש המשתתף לאתר המבצע,
ולמשתתף לא תהיה בכל מקרה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך ,מכל מין
וסוג שהוא.
יא .מבלי לגרוע מכל האמור ,עורך ההגרלה באישור המפקח שומר לעצמו את הזכות לשלול
את הזכיה בכל מקרה בו יסתבר כי המשתתף השיג את הזכיה בדרכי רמיה או מכל סיבה
בה על פי קביעת המפקח חלה סיבה מהותית למניעת מתן הזכיה למשתתף.
יב .בכל מקרה ,הפרס נשוא מבצע זה ,יהיה כפוף לתנאים הבאים:
•
•

אין כפל הנחות ומבצעים.
הפרס אינו ניתן להמרה בכסף או בשווה כסף או בכל דרך שהיא.

יג .כל מס ,ניכוי או דרישה לתשלום מס ,מכל מין וסוג שהוא ,בקשר עם הזכיה ו/או הפרס
תהיה באחריות הזוכה ועל חשבונו בלבד .עורך ההגרלה יהיה רשאי לנכות מס במקור או
להעביר לשלטונות המס ,אם יידרש לכך עפ"י הדין ,את פרטי הזוכה ו/או ניכוי מס
במקור .עורך ההגרלה לא ישא בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה ו/או הפרס.

.5

הפיקוח על המבצע:

א .המבצע מבוצע בפיקוח מפקח בהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית
לפי חוק העונשין ,התשל"ז –  1977ואשר תקנון זה הוא תקנונו.
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ב .החלטות המפקח בכל הקשור במבצע ,בהגרלות ובזכיות הינן סופיות ומוחלטות ומחייבות
לכל דבר ועניין ,והמשתתף במבצע מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם
הכרעת המפקח.
ג .עותק מתקנון המבצע ימצא במשרדי עורך ההגרלה ,במשרדי המפקח ובאתר המבצע.

.6

מועד ודרך פרסום תוצאות ההגרלה:

א .תוצאות ההגרלות יפורסמו פעמיים בעיתון יומי.
הפרסום יפרט את שמות הזוכים והמקום בו ניתן יהיה לעיין בדו"ח המפקח.
לחילופין ,יפורסמו תוצאות ההגרלות בכל דרך אחרת כפי שיותר לעורך ההגרלה ע"י
הממונה.
ב .עורך המבצע רשאי לעשות שימוש בשם המשתתפים במבצע ,הזוכים ופרטיהם לצרכי
פרסום וקידום מכירות ,לרבות צילום הזוכים ,בכל צורה ו/או דרך שתיקבע עפ"י שיקול
דעתו הבלעדי של עורך המבצע .כל משתתף במבצע מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שדבר
השתתפותו במבצע ו/או זכייתו לרבות פרטיו האישיים ו/או תמונתו עשויים להיות
מפורסמים באמצעים שונים ,וכן כי לעורך המבצע הזכות לצלם את המשתתפים הזוכים
במבצע כמפורט לעיל.
כל משתתף במבצע מצהיר ומתחייב כי הוא פוטר את עורך המבצע ,המפקח ,עובדיהם או
מי מטעמם מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין או בעקיפין בפרסום
כאמור .משתתף אשר מתנגד לפרסום פרטיו כפי שהוזנו באתר הפעילות ניתן לפסול את
זכייתו.

.7

שונות:

א .ההשתתפות במבצע אסורה על עורך המבצע ,משרד הפרסום מקאן ,משרד היח"צ שלמור,
חברת סושיאל איט טק מרקטינג ,חברת נייר חדרה ,המפקח עובדיהם ובני משפחותיהם.
ב .הפרס הוא אישי ואינו ניתן להסבה או להמרה בכסף או בשווה כסף או בכל דרך שהיא.
ג .בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים
כלשהם בדבר המבצע לרבות בכל אמצעי פרסום אחר ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל
דבר ועניין.
ד .בכל מקרה שיקבע בפסק דין חלוט ,כי רשלנותו של עורך המבצע ו/או המפקח ו/או מי
מטעמם מנעה ממשתתף מלהשתתף במבצע או לזכות בזכייה כלשהי ,יוגבל הפיצוי לו
יהיה זכאי המשתתף לגובה עלות המוצר ,אותו רכש המשתתף כדי להשתתף במבצע ולא
מעבר לכך.
ה .המשתתף או הרוצה להשתתף במבצע מצהיר ומתחייב כי הוא פוטר את עורך המבצע,
המפקח ,עובדיהם או מי מטעמם מכל טענה או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין או
בעקיפין למבצע ו/או לפרס .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר כי כל משתתף או
הרוצה להשתתף מצהיר ומתחייב כי כל תקלה ,שיבוש ,איחור ,שינוי וכדומה אשר
מקורם בין היתר בכח עליון ,מלחמה ,שביתה ,שיבושים ,מעשי טרור ,שיבושים או
תקלות ,או מחמת צדדים שלישיים שאינם בשליטת עורך המבצע וכן חוסרים זמניים
במלאי המוצרים לא ייחשבו להפרה של תקנון זה ולא יזכו בכל סעד או זכות או תרופה.
ו .עורך המבצע שומר לעצמו את הזכות ,בתיאום עם המפקח ,לבטל או לשנות חלקים
במבצע על פי שקול דעתו הבלעדי במקרה בו יתברר כי חלה תקלה ,שיבוש ,הפרעה או
מניעה אשר יש בה כדי למנוע מהמשתתפים את היכולת להשתתף ו/או מכל סיבה
מהותית אחרת והכל בכפוף לאישור המפקח או בשל כל סיבה אחרת שתאושר ע"י
המפקח.
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ז .בהשתתפותו במבצע מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את
התקנון ומקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף ו/או
הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייב אותו לכל דבר ועניין.
ח .בתקנון זה ובכל פרסום הנוגע למבצע יכול וייעשה לצורכי נוחיות שימוש בלשון זכר אך
הינו כולל פניה בלשון זכר ונקבה כאחד או רבים לפי העניין.
ט .עורך המבצע ו/או המפקח ו/או מי מטעמם אינם אחראים לשיבושים כלשהם ,מכל מין
וסוג שהוא ,שיחולו בקליטת פרטי המשתתף באתר המבצע ,לרבות בגין שיבוש ,תקלה
ו/או כל פעילות לא תקינה אחרת באיזו ממערכות התקשורת ו/או ספקי השירות
הסלולרי ו/או ספקיות אינטרנט ו/או תשתיות אינטרנט ,ולרבות כל גורם עצמאי אחר
לרבות כל שיבוש תקלה או פעילות לא תקינה כאמור שבגינם נמנעה קליטת פרטי
המשתתף באתר המבצע ,כולם או חלקם ,ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה ו/או זכות בקשר לכך ,מכל מין וסוג שהוא.
י .תוצאות ההגרלות תהיינה סופיות ובכל מקרה לא תהיינה ניתנות לערעור ו/או השגה.
יא .למען הסר ספק יובהר כי אך ורק משתתפים אשר מילאו אחר כל תנאי תקנון המבצע
ובמהלך תקופת המבצע ,ישתתפו בהגרלות כאמור בתקנון זה.
===========================
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