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שם המבצע – " "גליל הזהב"
תוכנית הגרלות  -מבצע נושא פרסים
תקנון
 .1הגדרות:
א".עורך המבצע" או "עורך ההגרלה" :חברת קימברלי קלארק ישראל בע"מ (להלן:
"החברה" או "עורכת ההגרלה").
ב .המבצע  -מבצע הגרלות בשם 'גליל הזהב' ,הנערך ע"י עורך המבצע.
ג" .תקופת המבצע"  -החל מיום  5.2.17שעה  9:00ועד ליום  5.3.17שעה 23:59
כולל ,או עד גמר המלאי ,המוקדם מבין המועדים.
ד" .מועד תום המבצע"  5.3.17 -שעה  ,23:59או עד גמר המלאי ,המוקדם מבין
המועדים.
ה" .אתר המבצע" או "האתר"  -אתר האינטרנט של המבצע ,בכתובתwww.galil- :
 , zahav.co.ilשבו ניתן יהיה להקיש את פרטי המשתתפים (שם המשתתף ,מס' ת.ז,.
מס' טלפון ,כתובת דואר אלקטרוני ,קוד השתתפות ומספר חשבונית קנייה) בהתאם
להוראות באתר המבצע ,לשם השתתפות בהגרלה לפרסים .אתר המבצע יהיה פעיל
במהלך הימים א' – ה' 24 ,שעות ביממה .ביום ו' – עד השעה  ,15:30וביום שבת החל
מהשעה  .19:30מובהר כי אתר המבצע יהיה סגור לפעילות ,מדי יום שישי החל
מהשעה  15:30ועד ליום שבת בשעה .19:30
ו" .המוצרים המשתתפים במבצע"  -מוצרי לילי שיפורטו להלן ,הנושאים מדבקה עם שם
המבצע.
 לילי טריפל קומפורט לבן 7290000186535 – 32
 לילי טריפל קומפורט ורוד 7290000187952 – 32
 נ.ט לילי לבן  40גלילים – 7290000187853
 נ.ט .לילי לבן  32גלילים 7290000187921 -
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 נייר טואלט לילי לבן  48גלילים – 7290000187709
 נייר טואלט לילי לבן 16דאבל – 7290016114300
 לילי פסטל  32גלילים 7290000187938 -
ז" .הוכחת קניה"  -חשבונית מס מקורית ובה חיוב עבור קניית מוצר מהמוצרים
המשתתפים במבצע ,במהלך תקופת המבצע.
ח" .אריזת המוצר" – אריזת המוצר מהמוצרים המשתתפים במבצע ,אותו רכש
המשתתף במבצע ,במהלך תקופת המבצע ,הכוללת את מדבקת המבצע.
ט" .מדבקת המבצע" – מדבקה אשר תהיה על גבי אריזת המוצר המשתתף במבצע.
י" .קוד השתתפות" :קוד השתתפות ,בן  10ספרות ו  /או אותיות ,אשר יופיע במדבקת
המבצע.
יא" .גליל הזהב" – גליל עם מדבקת זהב ,הנמצא באריזת  3מוצרים מהמוצרים
המשתתפים במבצע .יובהר כי סך הכל ימצאו  3גלילי זהב בשלוש אריזות שונות.
יב" .המפקח על המבצע"  -עו"ד משה בן-דת ,בית הקרן ,רח' ביאליק  155רמת–גן
.52523
יג" .זכאות להשתתף בהגרלה"  -בכפוף לתנאי תקנון זה ,זכאי להשתתף בהגרלה כל
משתתף שרכש במהלך תקופת המבצע מוצר מהמוצרים המשתתפים במבצע והוא
מחזיק בידו הוכחת קניה ואת אריזת המוצר הכוללת את מדבקת המבצע וקוד
ההשתתפות ,והוא נכנס לאתר המבצע ,ונרשם באתר המבצע ,לא יאוחר מיום
 20.3.17בשעה  ,23:59ומסר את כל פרטיו כמפורט בתקנון זה באתר המבצע
(ופרטיו נקלטו באתר המבצע).
יד" .הפרסים בהגרלה" – עורכת המבצע ,תחלק במסגרת המבצע ,את הפרסים ,כפי
שיפורט בהרחבה בתקנון זה להלן .הפרסים הינם הפרס הגדול כהגדרתו בתקנון זה
להלן והפרסים הנוספים ,כהגדרתם בתקנון זה להלן.
טו" .מועד ומקום עריכת ההגרלה לפרסים הנותרים"  -במקרה בו בתום תקופת
המבצע ,לא יחולקו כל הפרסים המפורטים בתקנון זה ,יערוך עורך המבצע הגרלה לכל
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הפרסים הקבועים בתקנון זה ,ואשר לא חולקו למשתתפים זוכים במהלך המבצע
(להלן" :הפרסים הנותרים") ,וזאת כמפורט בפרק  5לתקנון זה להלן .הגרלה זו
תתקיים ביום  ,5.4.2017במשרדי המפקח ,או בכל מועד ו  /או מקום אחר ,לפי שיקול
דעתו הבלעדי של עורך המבצע ובאישור המפקח.
טז" .מועד תום תקופת מימוש הזכיות"  -את הזכיה ,לגבי הפרסים (למעט הפרס הגדול)
יהיה ניתן לממש ,בכפוף לתנאי תקנון זה ,כמפורט בפרק  4לתקנון זה להלן.

 .2מהות המבצע וההשתתפות במבצע:
א.המבצע מיועד לכל אדם הרוכש במהלך תקופת המבצע ,מוצר מהמוצרים המשתתפים
במבצע ,כמפורט בסעיף  1ו' לעיל והוא מחזיק בידיו הוכחת קניה (לגבי הפרס הראשון
– הוא מחזיק בידו את אריזת המוצר).
ב .במבצע ובהגרלה זכאי להשתתף כל אדם העונה על כל התנאים המצטברים הבאים:
 .1הוא תושב ישראל או אזרח ישראל או בעל היתר כניסה ושהיה כדין בישראל ,ומעל
גיל .18
 .2הוא רכש במהלך תקופת המבצע מוצר מהמוצרים המשתתפים במבצע.
 .3הוא שמר בידיו את הוכחת הקניה.
 .4הוא שמר בידיו את אריזת המוצר עם מדבקת המבצע וקוד ההשתתפות.
ג .המבצע בתוקף עד ליום  5.3.2017בשעה  ,23:59או עד גמר המלאי ,המוקדם מבין
המועדים.
ד .על המשתתפת להיכנס לאתר המבצע עד ליום  20.3.17בשעה  23:59ולהקליד את
הפרטים הבאים :שם המשתתף ,מס' ת.ז ,.מס' טלפון ,כתובת דואר אלקטרוני ,קוד
השתתפות ומספר חשבונית קניה (הוכחת קניה) כמפורט בסעיף  1ו' לעיל .לאחר
השלמת הקלדת הפרטים כאמור ,על המשתתף לוודא קבלת אישור בדבר מסירת
הפרטים כאמור .יש להקליד את כל פרטי המשתתף בבירור ולאחר מכן לאשרר את
הפעולה ,והכל בהתאם להנחיות שיהיו באתר.
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ה .לאחר שמילא את כל הפרטים כאמור בס"ק ד' לעיל ,יגלה המשתתף האם בידיו קוד
השתתפות זוכה .במידה ויגלה המשתתף כי בידיו קוד השתתפות זוכה כאמור ,על
המשתתף להעביר לעורך המבצע ,מיד דרך אתר המבצע או בתוך  24שעות
באמצעות דואר אלקטרוני או פקס' (לעורכת המבצע שמורה הזכות הבלעדית ,אך לא
החובה ,להאריך מועדים אלה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט) ,עותק מהוכחת
הקניה .במידה והוכחת הקניה הינה בהתאם לתנאי תקנון זה ,ובכפוף לכך שמועד
הנפקת הוכחת הקניה קודם למועד בו מילא המשתתף את כל פרטיו באתר המבצע,
יקבל המשתתף הודעת זכיה ,בתוך  2ימי עסקים ,הכוללת את פירוט הפרס בו זכה,
בהודעה למספר הטלפון הנייד אותו רשם באתר המבצע ,וזאת לצורך מימוש הפרס.
ו .משתתף שלא יקליד את כל פרטי המשתתף בהתאם להנחיות באתר המבצע ,לא יהיה
זכאי להשתתף בהגרלה.
ז .אין הגבלה על מספר הפעמים שמשתתף רשאי להשתתף בהגרלה ,ובלבד שיהא זה
בכל פעם בגין קוד השתתפות אחד ,ולא יותר משלוש פעמים בכל יממה (לצרכי
תקנון זה ,בכל תחילת יום החל מהשעה  00:01ועד לסופו של היום בשעה )23:59
בכל פעם בקוד השתתפות אחר .בגין כל קוד השתתפות ניתן להשתתף רק פעם אחת
בהגרלה .הקלדת אותו מס' קוד השתתפות ו  /או אותו מס' חשבונית קניה יותר
מפעם אחת (למעט במקרה בו חשבונית הקניה כללה  3מוצרים מהמוצרים
המשתתפים במבצע) אינה מעלה את סיכויי הזכייה ועלולה ליצור בלבול ,טעות
וסיכון שיכול ויביא לפסילת המשתתף.
ח .ההגרלה לפרסים תתבצע אך ורק מתוך מאגר המשתתפים שנקלטו באתר המבצע
כאמור ובסינון רישומים כפולים או פסולים ,אם יהיו כאמור .מובהר כי הזכאות
להשתתפות בהגרלה מותנית ,בין היתר ,בקליטת פרטי המשתתף במלואם באתר
המבצע.
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ט .עורך המבצע אינו אחראי לשיבושים או תקלות ככל שיהיו כאלה במערכות השיווק של
המוצרים המשתתפים במבצע ו  /או בהדפסת מדבקות המבצע או בהוכחות הקניה ו /
או ברישום קוד ההשתתפות ו  /או בכל נסיבות אחרות שאינן תלויות בעורך המבצע.
י .עורך המבצע ו  /או המפקח ו  /או מי מטעמם אינם אחראים לשיבושים כלשהם ,מכל
מין וסוג שהוא ,שיחולו בקליטת פרטי המשתתף במבצע באתר המבצע ,לרבות בגין
שיבוש ,תקלה ו  /או כל פעילות לא תקינה אחרת באיזו ממערכות התקשורת ו  /או
"בזק" ו  /או "הוט" ו  /או כל ספק שירותי תקשורת קווית אחרת 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.

 .3ההגרלה לפרס הגדול ,הפרס הגדול והזכיה בו:
א.הפרס הגדול הוא  ,₪ 100,000ובמהלך המבצע ,תחלק עורכת המבצע ( 3שלושה)
פרסים גדולים.
ב .ההגרלה לפרס הגדול ,היא למעשה מציאת גליל הזהב בתוך אריזת המוצר.
ג .משתתף שזכה בפרס הגדול ,עלולה זכייתו להיפסל בשל אחת או יותר מהסיבות הבאות:
 המשתתף אינו מחזיק בידו את גליל הזהב המקורי.
 המשתתף אינו מחזיק בידו הוכחת קניה.
 המשתתף אינו מחזיק בידו את אריזת המוצר הכוללת את מדבקת המבצע.
 המשתתף השיג את זכאותו לפרס הגדול ו  /או השתתפותו במבצע בדרכי רמיה.
 המפקח קבע כי חלה סיבה מהותית למניעת מתן הזכיה למשתתף.
ד .המפקח יהיה ראשי להורות על הקלה באיזו מהסיבות דלעיל אם ימצא שהמשתתף פעל
בתום לב והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח.
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ה .לצורך קבלת הפרס הגדול ,יצור המשתתף הזוכה קשר עם שירות הלקוחות של עורך
המבצע ,וישלח צילום של הוכחת הקניה ושל אריזת המוצר ,מדבקת המבצע וגליל
הזהב  ,למשרדי עורך המבצע .עם קבלת האמור ,תיבדק זכאותו של המשתתף הזוכה
כאמור לקבל הפרס הגדול על פי הוראות תקנון זה ,ובמידה והמשתתף הזוכה עומד
בכל תנאי תקנון זה ,יקבל המשתתף הזוכה את הפרס הגדול ,כנגד מסירת אריזת
המוצר המקורית הכוללת את מדבקת המבצע ,את הוכחת הקניה המקורית וכן את
גליל הזהב המקורי וכן ת.ז .הכוללת את פרטיו ,כפי שנרשמו על ידו באתר המבצע.
ו .קבלת הפרס הגדול מותנה בחתימה על אישור לקבלת הפרס במשרדי עורך המבצע
ותוך התקופה הקבועה בהיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית .הפרס
הגדול יימסר לזוכה בו בתוך המועדים הקבועים בהיתר הכללי לעריכת הגרלות
לפרסומת מסחרית.
ז .קבלת הפרס הגדול וחתימת המשתתף הזוכה במבצע על אישור קבלת הפרס הגדול
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.
ח .הזוכה בפרס הגדול במבצע פוטר בזה את עורך המבצע ו  /או המפקח ו  /או מי
מטעמם מכל חבות ו  /או אחריות בכל הקשור במבצע ו  /או בהגרלה ,במישרין או
בעקיפין .חובת עורך המבצע הינה למתן הפרס הגדול ,כהגדרתו בתקנון זה בלבד
בכפוף למילוי הוראות הדין והוראות תקנון זה ע"י הזוכה.
ט .היה ולא ניתן לחלק את הפרס הגדול למשתתף הזוכה כאמור ,בשל אחת או יותר
מהסיבות הבאות ,תיפסל זכייתו של אותו משתתף ,ובמקומו יזכה בפרס הגדול
המשתתף הראשון שיעלה בגורל ,בהגרלה לפרסים הנותרים ,כמפורט בתקנון זה
להלן.
ואלה הסיבות:
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 המשתתף השיג את זכאותו לפרס הגדול ו  /או השתתפותו במבצע בדרכי רמיה
או שעלה חשד כי השיג זכאותו לפרס הגדול במרמה.
 המפקח קבע כי חלה סיבה מהותית למניעת מתן הזכיה למשתתף.
 עפ"י הוראות תקנון המבצע ,היה המשתתף מנוע מלהשתתף במבצע.
 פרטי המשתתף אינם ניתנים לאימות.
י .כל מס ,ניכוי או דרישה לתשלום מס ,מכל מין וסוג שהוא ,בקשר עם הזכיה ו  /או עם
איזה מהפרסים המפורטים בתקנון זה ,תהיה באחריות הזוכה ועל חשבונו בלבד .עורך
המבצע יהיה רשאי לנכות מס במקור או להעביר לשלטונות המס ,אם יידרש לכך עפ"י
הדין ,את פרטי הזוכים ו  /או ניכוי מס במקור .עורך המבצע לא ישא בתשלום מס
כלשהו בקשר לזכייה.

 .4ההגרלה לפרסים הנוספים והזכיה בהם:
א.ההגרלה לפרסים הנוספים במבצע ,כמפורט להלן בתקנון זה ,היא למעשה ,קבלת
הודעת זכיה ,כמפורט בסעיף  2ה' לתקנון זה לעיל .יחולקו במהלך תקופת המבצע
 2,000פרסים נוספים.
ב .הפרסים הנוספים שיחולקו לזוכים בהם במבצע ,הם שובר לארוחת בוקר (לפי רשימה
לבחירת הזוכה) או שובר לכרטיס זוגי לסרט או שובר לבילוי זוגי מפנק (לפי רשימת
אפשרויות לבחירת הזוכה) או שובר טיפוח אישי (לפי רשימת אפשרויות לבחירת
הזוכה).
ג .הודעה על קבלת פרס מהפרסים הנוספים ,ומהות הפרס ,תישלח למשתתף כאמור
בהודעת זכיה הכוללת את פירוט הפרס בו זכה ,בהודעה למספר הטלפון הנייד אותו
רשם באתר המבצע.
ד .לצורך קבלת הפרס הנוסף כאמור ,על המשתתף הזוכה להעביר לעורך המבצע עותק
מהוכחת הקניה ,באמצעות סריקת הוכחת הקניה דרך הודעת הזכיה שקיבל בטלפון
הנייד כאמור או באמצעות פקס' לשירות הלקוחות של עורך המבצע ,בפקס' מס'073- :
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עם קבלת האמור ,תיבדק זכאותו של המשתתף הזוכה לקבל את הפרס הנוסף על פי
הוראות תקנון זה ,ובמידה והמשתתף הזוכה עומד בכל תנאי תקנון זה ,יקבל
המשתתף הזוכה ,אישור לקבלת הפרס הנוסף ,באמצעות לינק שיישלח למספר הטלפון
שהזין במעמד ההשתתפות בפעילות .הלינק הינו חד חד ערכי ויאפשר מימוש דרך
אתר  ,buyme.co.ilבכפוף להנחיות המימוש ובתוקף המפורט באתר .buyme.co.il
ה .הפרסים הנוספים (והפרסים הנותרים שיפורטו להלן) יהיו ניתנים למימוש בכפוף
למגבלות החלות על הפרסים הנוספים ומימושם כפי שיקבעו ע"י חברת .buyme.co.il
ו .משתתף שזכה בפרס נוסף ,עלולה זכייתו להיפסל בשל אחת או יותר מהסיבות הבאות:
 המשתתף אינו מחזיק בידו הוכחת קניה.
 המשתתף השיג את זכאותו לפרס הנוסף ו  /או השתתפותו במבצע בדרכי רמיה.
 המפקח קבע כי חלה סיבה מהותית למניעת מתן הזכיה למשתתף.
ז .המפקח יהיה ראשי להורות על הקלה באיזו מהסיבות דלעיל אם ימצא שהמשתתף פעל
בתום לב והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח.
ח .האחריות הבלעדית לאספקתם ,לטיבם ,לאיכותם ולאופן מימושם של הפרסים
הנוספים ,העומדים לחלוקה במסגרת מבצע זה תחול על חברת , buyme.co.il
בהתאם לכל דין ובהתאם למקובל אצל חברה זו ,לרבות בכל הנוגע למימוש השוברים
השונים.
עורך המבצע לא יהיה אחראי באופן כלשהו לטיב הפרסים הנוספים כאמור ,ו  /או
לאספקתם או לאיכותם או למימושם.
ט .הזוכים בפרסים הנוספים במבצע פוטרים 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
הנותר במישרין או בעקיפין .חובת עורך המבצע הינה למתן אישור הזכייה בפרס הנוסף
כהגדרתו בתקנון זה בלבד בכפוף למילוי הוראות הדין והוראות תקנון זה ע"י הזוכה.
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י .מובהר כי הזכאות להשתתפות במבצע ,בנוגע לפרס הנוסף מותנית ,בין היתר ,בקליטת
הפרטים שמסר והקליד המשתתף באתר המבצע ,ובמסירת כל הפרטים הנדרשים
כמפורט לעיל.
עורך המבצע ו  /או העוזר לעורך המבצע ו  /או המפקח ו  /או מי מטעמם אינם אחראים
לשיבושים כלשהם ,מכל מין וסוג שהוא ,שיחולו בקבלת פרטי המשתתף 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.

 .5ההגרלה לפרסים הנותרים והזכיה בהם:
א.במקרה בו בתום תקופת המבצע ,לא יחולקו כל הפרסים המפורטים בתקנון זה (קרי –
לא יחולקו  3פרסים גדולים  2,000 +פרסים נוספים) ,יערוך עורך המבצע הגרלה
לפרסים הנותרים (כהגדרת מונח זה בסעיף  1טו' לעיל) .הגרלה זו תתקיים ביום
 ,5.4.2017במשרדי המפקח ,או בכל מועד ו  /או מקום אחר ,לפי שיקול דעתה הבלעדי
של עורך המבצע ובאישור המפקח.
ב .מובהר כי הזכאות להשתתפות בהגרלה לפרסים הנותרים מותנית ,בין היתר ,בקליטת
הפרטים שמסר והקליד המשתתף באתר המבצע ,ובמסירת כל הפרטים הנדרשים
כמפורט לעיל ,ובלבד שהמשתתף במבצע לא זכה במהלך תקופת המבצע באחד
מהפרסים הנוספים במבצע.
עורך המבצע ו  /או העוזר לעורך המבצע ו  /או המפקח ו  /או מי מטעמם אינם אחראים
לשיבושים כלשהם ,מכל מין וסוג שהוא ,שיחולו בקבלת פרטי המשתתף בגלישה לאתר
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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.
ג .בהגרלות לפרסים הנותרים ,יועלו בגורל אקראית ,באמצעות תכנת מחשב ,שמם של
מספר משתתפים במבצע ,כמספר הפרסים הנותרים ,וזאת מתוך רשימת המשתתפים
במבצע ,אשר פרטיהם נקלטו באתר המבצע ,במהלך תקופת המבצע.
במידה ובין הפרסים הנותרים ,יהיה פרס גדול אחד או יותר ,כי אז המשתתף במבצע,
אשר יועלה בגורל ראשון ,יזכה בפרס הגדול ,ובמידה ויהיה זה יותר מפרס גדול אחד,
כך גם המשתתף שיעלה בגורל אחריו.
המשתתפים הבאים שיעלו בגורל הם אלה שיזכו בפרסים הנוספים ,על פי שיקול דעתו
הבלעדי של עורך המבצע.
בנוסף ,יעלו בגורל אקראית פרטים של מספר משתתפים נוספים (כמספר הפרסים
הנוספים שיוותרו לחלוקה כאמור) ,אשר יהוו רזרבה למקרה בו חלה תקלה ביחס למי
מהמשתתפים שזכו בפרסים הנותרים ,שתמנע זיהוי ודאי של הזוכים או שעל פי
החלטת המפקח הוחלט לבטל את זכייתם.
ארעה תקלה או בוטלה הזכיה כאמור ,יבוא המשתתף הראשון שעלה בגורל כרזרבה,
במקום אותו משתתף זוכה בהגרלה לפרס הנותר ,אשר לא ניתן לזהותו או אשר זכייתו
נפסלה כאמור ,וכך הלאה לגבי המשתתפים הנוספים שעלו בגורל כרזרבה.
ד .במועד ביצוע ההגרלה לפרסים הנותרים ,יבדוק המפקח ,את רישומם של המשתתפים
הזוכים בפרסים הנותרים במבצע ,על מנת לבדוק שהמשתתפים הנ"ל מילאו אחר כל
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תנאי מבצע ההגרלות עפ"י תכנית ההגרלה הנדונה ,וכן כי כל פרטיהם ניתנים לזיהוי
ודאי עפ"י הפרטים המופיעים באתר המבצע.
ה .למפקח יהא שיקול דעת מלא ומוחלט ביחס לכל הכרעה שתידרש במעמד עריכת
ההגרלה ,וביחס לזכאות משתתף לזכות בפרס כלשהו.
ו .איתורם של הזוכים בהגרלה לפרסים הנותרים ,יעשה בשקידה ראויה וסבירה במשך 3
ימי עסקים ממועד ביצוע ההגרלה לפרסים הנותרים ,ע"י נציג עורך המבצע.
הניסיונות ליצור קשר עם המשתתף הזוכה יעשו בהתאם לפרטים המופיעים באתר
המבצע של המשתתף הזוכה ,בין השעות  .20:00 – 09:00נציג עורך המבצע ינסה
ליצור קשר עם המשתתף הזוכה ,לא פחות משלוש פעמים ביום ,ע"י שיחה טלפונית
למספר הטלפון שנרשם באתר המבצע ,במשך לפחות  3ימי עסקים לאחר הזכיה
בהגרלה לפרסים הנותרים .הניסיונות יתפרשו באופן סביר על פני השעות שהוגדרו
לעיל.
באם לא נוצר קשר עם המשתתף שעלה בגורל כאמור לאחר הזכיה ו  /או המועמד
נפסל מסיבה אחרת ,יעשה ניסיון ליצור קשר עם זוכה הרזרבה .נציג עורך המבצע
ינסה ליצור קשר עם משתתף שכזה בין השעות  ,20:00– 09:00לא פחות משלוש
פעמים ביום ,במשך  24שעות לאחר הפיכתו למועמד לזכייה.
"יצירת קשר" – קיום שיחה בפועל עם המשתתף הזוכה.
זוכה שלא אותר כאמור תיפסל זכייתו.
ז .לצורך קבלת כל פרס ,ישלח המשתתף הזוכה את חשבונית הקניה המקורית בצירוף
מדבקת המבצע וצילום תעודת הזהות שלו ,למשרדי עורך ההגרלה .עם קבלת האמור,
תיבדק זכאותו של המשתתף הזוכה כאמור לקבל הפרס על פי הוראות תקנון זה,
ובמידה והמשתתף הזוכה עומד בכל תנאי תקנון זה ,יקבל המשתתף הזוכה אישור
לקבלת הפרס.
ח .האחריות הבלעדית לאספקתם ,לטיבם ,לאיכותם ולאופן מימושם של הפרסים
הנותרים ,העומדים לחלוקה במסגרת מבצע זה תחול על חברת , buyme.co.il
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בהתאם לכל דין ובהתאם למקובל אצל חברה זו ,לרבות בכל הנוגע למימוש השוברים
השונים.
עורך המבצע לא יהיה אחראי באופן כלשהו לטיב הפרסים הנותרים כאמור ,ו  /או
לאספקתם או לאיכותם או למימושם.
ט .בפרסים הנותרים במבצע פוטרים 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
הנותר במישרין או בעקיפין .חובת עורך המבצע הינה למתן אישור הזכייה בפרס הנותר
כהגדרתו בתקנון זה בלבד בכפוף למילוי הוראות הדין והוראות תקנון זה ע"י הזוכה.
י .כל מס ,ניכוי או דרישה לתשלום מס ,מכל מין וסוג שהוא ,בקשר עם הזכיה ו  /או עם
איזה מהפרסים המפורטים בתקנון זה ,תהיה באחריות הזוכה ועל חשבונו בלבד .עורך
המבצע יהיה רשאי לנכות מס במקור או להעביר לשלטונות המס ,אם יידרש לכך עפ"י
הדין ,את פרטי הזוכים ו  /או ניכוי מס במקור .עורך המבצע לא ישא בתשלום מס
כלשהו בקשר לזכייה.

 .6הפיקוח על המבצע:
א.המבצע מבוצע בפיקוח מפקח בהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת
מסחרית לפי חוק העונשין ,התשל"ז –  1977ואשר תקנון זה הוא תקנונו.
ב .החלטת המפקח בכל הקשור במבצע ,בהגרלות ובזכיה הינה סופית ומוחלטת ומחייבת
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.

 .7מועד ודרך פרסום תוצאות ההגרלה:
א.תוצאות ההגרלה יפורסמו פעמיים בעיתון יומי.
הפרסום יפרט את שם הזוכה והמקום בו ניתן יהיה לעיין בדו"ח המפקח.
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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 ,או מי מהם ,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 המשתתף במבצע הזוכה 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.

 .8שונות:
א.ההשתתפות במבצע אסורה על עורך המבצע ,המפקח ,חברת תדביק פק ,חברת גיתם
 ,BBDOחברת מובלין ,חברת  ,web-doneחברת נס טכנולוגיות ,טי .אם .אף מדיה
פורס שותפות מוגבלת ,אושן מדיה שותפות מוגבלת ,ועל עובדיהם של חברות אלה
ובני משפחותיהם.
ב .הפרסים הם אישיים ,אינם ניתנים להסבה או להמרה בכסף ו  /או בכל דרך אחרת.
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 .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.
ה .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 לגובה עלות רכישת מוצר מהמוצרים המשתתפים במבצע.
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ו .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 ו  /או
חוסרים זמניים במלאי המוצרים לא ייחשבו להפרה של תקנון זה ולא יזכו בכל סעד או
זכות או תרופה.
ז .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.
ח .תוצאות המבצע וההגרלות יהיו סופיים ובכל מקרה לא יהיו ניתנים לערעור ו  /או
השגה.
ט .החברה והמפקח שומרים לעצמם הזכות להיעזר בשירותי הקלטה ,תמלול ו  /או בכל
אמצעי עזר אחר לצורך ביצוע ההגרלות.
י .למען הסר ספק יובהר כי אך ורק משתתפים אשר מילאו אחר כל תנאי תקנון המבצע,
במהלך תקופת המבצע ולפני מועד תום המבצע ,ישתתפו במבצע ובהגרלות כאמור
בתקנון זה.
יא .עותק מתקנון המבצע ימצא במשרדי החברה ובמשרדי המפקח .עיון בעותק התקנון
יתאפשר לכל דורש ,בתיאום מראש ,ללא תמורה.
יב .זכה בפרס בהגרלה פסול דין ,ינתן הפרס לאפוטרופסו.
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יג .מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין ,החברה רשאית שלא למסור פרס
לזוכה ו  /או לשלול קבלת הפרס ממי שהגיע אליו הזכיה תוך ביצוע עבירה ו  /או
במעשה שאינו כדין.
יד .בהשתתפותו במבצע מצהיר המשתתף במבצע ,ומאשר כי קרא את התקנון והוא מקבל
עליו את כל הוראותיו ,ובאם לא קרא כי ניתנה לו אפשרות לקרוא את התקנון והוא
מסכים ומאשר כי תקנון זה והוראותיו יחולו עליו ויחייבו אותו לכל דבר ועניין בכל
הקשור במבצע.
טו .בהשתתפותו במבצע מאשר המשתתף במבצע ,קבלת הודעות  SMSאו מייל הקשורות
להשתתפותו במבצע ,ואשר אינן דורשות אופציה להסרה .לפיכך ,מאשר המשתתף
במבצע ומסכים ,בעצם השתתפותו במבצע ,ובעת מילוי פרטיו האישיים באתר
הפעילות ,לקבל הודעות מסוג זה הקשורות במבצע.
טז .כל מס ,ניכוי או דרישה לתשלום מס ,מכל סוג שהוא ,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 כלשהי ו  /או בקשר לפרס כלשהו.
יז .החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מקום ו  /או מועד ביצוע ההגרלות.
יח .עורך המבצע ו  /או המפקח ו  /או מי מטעמם אינם אחראים לשיבושים כלשהם ,מכל
מין וסוג שהוא ,שיחולו בקליטת פרטי המשתתף במבצע באתר המבצע ,לרבות בגין
שיבוש ,תקלה ו  /או כל פעילות לא תקינה אחרת באיזו ממערכות התקשורת ו  /או
"בזק" ו  /או "הוט" ו  /או כל ספק שירותי תקשורת קווית אחרת 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.
==========
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