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תקנון הגרלה
 .1הגדרות
" .1.1עורכת ההגרלה"

-

פרוטרי שיווק בע"מ.

" .1.2ההגרלה" או "המבצע"

-

( 3שלושה) הגרלות עבור שלושת הפרסים ,המפורטים להלן,
הנערכות על ידי עורכת ההגרלה ,בהתאם לתקנון זה ובהתאם
להודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת
מסחרית לפי חוק העונשין – ( 1977להלן – "ההיתר הכללי")
ואשר תקנון זה הוא תקנונה.

" .1.3אתר האינט' של ההגרלה" -

דומייןhttp://www.protary.co.il :

" .1.4חשבון הפייסבוק"

-

 - https://www.facebook.com/protaryLTDחשבון אישי
ע"ש חב' פרוטרי שיווק בע"מ

" .1.5המפקח"

-

רו"ח אורן שהרבני מרח' בן גפן  79גדרה 7044729

" .1.6הפרסים"

-

פרס ראשון :זוג כרטיסי טיסה לרוסיה ( 3 +שלושה) לילות
בבית מלון .שווי הפרס ( 1,000$ -לא כולל תשלום מיסים(
כלשהם) .הפרס ניתן למימוש עד שישה חודשים מיום קיום
ההגרלה.
פרס שני :מסך טלוויזיה  -מסוג Samsung
 50UE50MU7000 4Kאינטש בשווי של .₪ 2,000
פרס שלישי :טלפון סלולרי מסוג Xiaomi Redmi 5 Plus
 64GBשיאומי בשווי של .₪ 1,000

 .2תנאי ואופן ההשתתפות בהגרלה
" .2.1משתתף" – רוכש ,בתקופת המבצע ,של "מארז מונדיאל" המכיל ( 2שתי) אריזות גרעיני מרטין
במשקל של  100גרם כל אריזה (בסה"כ  200גרם) ו ( 4 -ארבע) פחיות בירה מסוג צ'סו לא מסוננת 568
מ"ל לפחית (בסה"כ  2,272מ"ל).
 .2.2לאחר רכישת "מארז המונדיאל" על המשתתף להיכנס לאתר האינט' של ההגרלה ולהזין את הפרטים
שלהלן:
.2.2.1

שם פרטי ושם משפחה.

.2.2.2

מס' טלפון נייד.

.2.2.3

תאריך לידה.

.2.2.4

קוד השתתפות הנמצא בתוך מארז המונדיאל.

 .2.3לא ישתתפו בהגרלה עורכת ההגרלה ו/או עובדי חברת הפרסום "אגואיסט" ,המפקח ,מנהליהם,
עובדיהם ובני משפחותיהם .בני משפחה לעניין סעיף זה – בני זוג ,הורים ,ילדים אחים ואחיות.
 .2.4ההשתתפות בהגרלה אסורה מתחת לגיל .18
 .2.5אין הגבלה על מס' הפעמים שמשתתף זכאי לקחת חלק בהגרלות ,בכפוף ובהתאם לקיום הוראות
תקנון זה ,אולם משתתף אינו זכאי לזכייה ביותר מפרס אחד ,וכל משתתף שיעלה בגורל כזוכה יותר
מפעם אחת ,תבוטל הזכייה ותיערך הגרלה חוזרת.
 .2.6על המשתתף לשמור את הקבלה/חשבונית המעידה על רכישת המארז ולהציגה בפני המפקח.
קבלה/חשבונית "העתק" לא ייחשבו.
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 .3תקופה המבצע
 .3.1תקופת המבצע תחל ביום  15.06.2018בשעה  10:00ותסתיים ביום  15.07.2018בשעה .12:00
 .3.2עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או
לבטלו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות רכזת ההגרלות במשרד האוצר ,ולא תשמע
כל טענה בעניין זה .השינוי כאמור יפורסם באתר האינט' של ההגרלה ו/או בחשבון הפייסבוק.

 .4שיטת ההגרלה
 .4.1לכל השתתפות בהגרלה כאמור בסעיף  2לעיל יינתן מס' שונה.
 .4.2בסמוך לסיום תקופת המבצע תבוצע הגרלה מתוך אתר האינט' של המבצע וייבחרו שלושה מספרים
זוכים.
 .4.3המספר הראשון שיוגרל יזכה בפרס הראשון ,המספר השני שיוגרל יזכה בפרס השני והמספר השלישי
שיוגרל יזכה בפרס השלישי.
 .4.4לאחר ההגרלה תפעל עורכת ההגרלה לאיתור המשתתפים הזוכים בהתאם לנתונים המצויים בידה
ותפרסם את שם הזוכים באתר האינט' של ההגרלה.
 .4.5לאחר איתור הזוכים תימסר להם הודעה מפורטת בדבר מימוש הזכייה בהתאם לשיקול דעת עורכת
ההגרלה.
 .4.6אם נמצא ,כי זוכה אינו זכאי לפרס בהתאם לאמור בתקנון זה ו/או במקרה ולא ניתן היה
למסור לזוכה את הפרס כאמור בתקנון זה ו/או במקרה בו הזוכה מנוע או אינו רשאי לעשות
שימוש בפרס מכל סיבה שהיא ,תועבר הזכאות לפרס או לפרס הנוסף למשתתף הבא אחריו בהתאם
לכללים שפורטו לעיל.
 .4.7בלי לגרוע מהוראות הסעיפים הנ"ל ,יהא המפקח רשאי להכריע על פי שיקול דעתו הבלעדי בדבר
הזכות לפרס ,בכל מקרה בו עולה החשד כי נפל פגם וכן מכל סיבה אחרת הקשורה לתרמית או סיבה
רלוונטית אחרת.

 .5מסירת הפרס
 .5.1בכפוף לקביעתה של עורכת ההגרלה על פי שיקול דעתה הבלעדי ,יימסר הפרס לזוכה עם הצגת תעודה
מזהה וקבלה חשבונית כמפורט בסעיף  2.6לעיל.
 .5.2הגעת הזוכה למקום מסירת הפרס יהיו על חשבונו של הזוכה.
 .5.3על הזוכה לחתום ,כתנאי למסירתו של הפרס ,על אישור קבלת הפרס ועל אשרור ההיתר לפרסום שמו
ותמונתו על ידי עורכת ההגרלה במדיה ובערוצי התקשורת השונים ,וכן להצהיר כי זכייתו לא הושגה
תוך הפרה של תנאי תקנון זה וכי היה ויתברר ,לאחר הענקת הפרס ,כי לא היה הזוכה זכאי לפרס,
ישיב הזוכה לעורכת ההגרלה את הפרס מיד עם דרישתה ויישא בכל אחריות הקשורה בכך .למען הסר
ספק יובהר ,כי לעורכת ההגרלה שמורה הזכות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להחליט על היקף פרסום
ההגרלה והזוכים ועל אמצעי וערוצי הפרסום בהם יעשה שימוש.
 .5.4הפרסים הם אישיים ואינם ניתנים להעברה ו/או החלפה ו/או פדיון ו/או המרה בכסף ו/או המרה
בזיכוי.
 .5.5במידה ולא יממש הזוכה את זכייתו מכל סיבה שהיא ,לא תהיה לו כל זכות לדרישת פיצוי כלשהו ,או
לשינוי מהות הזכייה ועורכת ההגרלה תהא פטורה בכל מקרה מכל פיצוי שהוא.
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 .6המפקח
 .6.1המפקח יהא אחראי לטיפול בפניות המשתתפים ,להכריע בכל מקרה של אי הבנה ,ספק או קושי,
לרבות בפרשנות התקנון וכן להכריע בכל מחלוקת בין עורכת ההגרלה לבין הזוכים בהגרלה ,מועמדים
לזכייה או טוענים לזכייה.
 .6.2החלטת המפקח בכל הקשור להגרלה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין ,והמשתתף מוותר בזאת
על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת המפקח.

 .7כללי
 .7.1בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה ופרסומים אחרים כלשהם בדבר
ההגרלה ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 .7.2כותרות סעיפי התקנון נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהם שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.
 .7.3בהשתתפות במבצע מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון וכי
הוא מקבל עליו את הוראותיו ,וגם אם לא קרא את התקנון ,מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף
כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
 .7.4למשתתפים ,לרבות הזוכים ,לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לשינוי תנאי המבצע ו/או
לפעולות בהן תנקוט עורכת ההגרלה עקב תקלה ו/או טעות ו/או לכל נזק ישיר או עקיף שיגרמו בגינם.
 .7.5יובהר כי הפרס הראשון הינו באחריות חברת סוכנות הנסיעות "לכיש טורס" ו/או מי מטעמה בלבד
אשר מספקת את הפרס הראשון .אין בעריכת המבצע על ידי עורכת ההגרלה כדי להטיל אחריות או
חבות כלשהי על עורכת המבצע בכל הקשור לפרס ,לטיבו ,איכותו ,תוקף מימושו ,אופן מימושו
ותיאורו ,לרבות אך לא רק בפרסומי המבצע .כל טענה בקשר עם הפרס הראשון תופנה ישירות
לסוכנות הנסיעות כאמור.
 .7.6הפרס השני והשלישי יימסרו לזוכים  . AS ISהזוכים פוטרים בזאת את עורכת ההגרלה ו/או כל מי
מטעמה מכל חבות ו/או אחריות בכל הקשור בפרסים ו/או תקינותם ,במישרין ובעקיפין .מבלי לפגוע
בכלליות האמור ,עורכת ההגרלה אינה אחראית לאיכות ו/או טיב הפרסים .טיבם תקינותם ואיכותם
של הפרסים הם באחריות הבלעדית של היצרן ו/או היבואן ו/או המשווק ו/או הספק ,בהתאם לכל דין
ובהתאם למקובל אצל הנ"ל ,ולעורכת ההגרלה לא תהיה אחריות לכל פגם ,קלקול ,נזק ,אי תקינות
ו/או אי -התאמה בנוגע לפרס שייגרמו במימוש הפרס או כתוצאה ממנו.
 .7.7חובת עורכת ההגרלה הנה אך ורק למסירת הפרסים ,כהגדרתם בתקנון זה ,לזוכים.
 .7.8כל מס ,ניכוי או דרישה לתשלום מס מכ ל סוג שהוא ,וכן כל אגרה ו/או ביטוח ,מכל סוג שהוא יהיו
באחריותו של הזוכה בפרס ועל חשבונו בלבד ,ותשלומם ,ככל שנדרש ,יהיה תנאי לצורך מימוש הזכייה
וקבלת הפרס .עורכת ההגרלה תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס ,אם תידרש לכך על פי הדין ,את
פרטי הזוכה ו/או ניכוי מס במקור .עורך ההגרלה לא תהיה חייבת בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה.
 .7.9עורכת ההגרלה רשאית להחליף ,בכל שלב ,את הפרסים ,כולם או חלקם ,בפרסים בעלי ערך כספי
דומה ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 .7.10המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים ,מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את עורכת ההגרלה
והמפקח מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין להגרלה ו/או לפרס ו/או
למימושו.
 .7.11עורכת ההגרלה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לדחות או להקדים כל תאריך ו/או מועד שנקבעו
למשתתף לצורך הוכחת זכותו בפרס ו/או מימוש הפרס ו/או כל מועד אחר העולה בקשר עם זכות
המשתתף לפרס כלשהו ולמימושו.
 .7.12המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים ,מתחייב ומצהיר כי כל תקלה איחור וכיו"ב ,שמקורם ,בין
היתר ,במלחמה ,שביתה ,שיבושים במערכות התקשורת הטלפונית והממוחשבות או כוח עליון ,לא
ייחשבו להפרה של תקנון זה ,ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
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 .7.13כל משתתף ו/או הרוצה להשתתף מצהיר מסכים ומאשר כי דבר ההשתתפות וקבלת הפרס וכן דבר
זכייתו בהגרלה עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי תקשורת שונים ,לרבות
בטלוויזיה ,בעיתונות ,באתר האינט' של ההגרלה ובחשבון הפייסבוק על פי כל דין ,וכי בעצם
השתתפותו במבצע מביע המשתתף ו/או הרוצה להשתתף ו/או הזוכה את הסכמתו לפרסום ו/או צילום
שמו ותמונתו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים ,לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות
של עורכת ההגרלה ,וכי כתנאי להשתתפותו בהגרלה הוא קיבל ומאשר את כל ההסכמות ו/או
ההיתרים הנדרשים לקיום הפרסום כאמור ,והוא מוותר ,ללא תמורה ,ובאופן בלתי חוזר על כל זכות
ו/או תמורה ו/או טענה בנוגע לפירסום כאמור ו/או לשימוש בתמונה ו/או בשמו ו/או בפרטיו לטובת
עורכת ההגרלה ,במסגרת פרסומים בקשר עם הגרלה זו ו/או פרסומי קידום מכירות אחרים של עורכת
ההגרלה.
 .7.14כל משתתף מצהיר ומאשר כי מעצם ההרשמה להשתתפות הוא מסכים עורכת ההגרלה תהיה רשאית
להשתמש בפרטי המשתתף לשימוש עתידי לצורך פירסומים שונים.
 .7.15לעורכת ההגרלה יהיה שיקול הדעת הבלעדי לפסול את השתתפותו או זכייתו של משתתף בגין מרמה
או חשד למרמה ו/או עשיית פעולה אחרת המנוגדת לכללי ההגרלה ,למטרות ההגרלה ו/או ערכי
ההגרלה ,והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .7.16כניסה להגרלה באמצעות פרטים בלתי תקינים ו/או בלתי מלאים ו/או בלתי מדויקים ו/או לא ברורים
ו/או שאינם עומדים בתנאי תקנון זה ו/או שמכל סיבה אחרת פסולה ,תפסל על פי שיקול דעתה
הבלעדי של עורכת ההגרלה ,ומשתתף שכניסתו להגרלה נפסלה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה כתוצאה מכך כנגד עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמם.
 .7.17האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והנו מכוון לגברים ונשים כאחד.
 .7.18המבצע כפוף לתקנון ,הנמצא לעיון באתר האינט' של ההגרלה ובמשרדי עורכת ההגרלה.
הריני לאשר כי קראתי את הוראות תקנון זה ,ואני מסכים לתנאיו:
_______________________
שם מלא וחתימה

