תקנון "תחרות קולון למכונות כביסה סמסונג מדגם WF80F5E2W4W
חברת רקיט בנקיזר (ניר איסט) בע"מ מודיעה בזאת על עריכת תחרות "קולון  101מכונות כביסה"
מתוצרת חברת סמסונג דגם " ."WF80F5E2W4Wהתחרות תתקיים בסניפי רשת "שופרסל",
והיא תחל ביום  29.05.18ותסתיים יום .23.7.2018
התחרות כפופה לתקנון התחרות כמפורט להלן:
הגדרות
למונחים המפורטים להלן ,תהא בתקנון זה המשמעות המופיעה בצידם ,אלא אם כן נאמר
מפורשות אחרת:
"התחרות"

תחרות בהשתתפות חברי מועדון של רשת שופרסל שירכשו שני מוצרים לפחות של
המותג קולון באחת מחנויות שופרסל ו/או באתר האינטרנט של רשת שופרסל
"שופרסל און ליין" ,ושעומדים בתנאי תקנון זה באופן מצטבר.

"לקוחות" או
"חברי מועדון
שופרסל"
"עורכת
התחרות"

ההשתתפות בתחרות מותרת אך ורק לחברי מועדון "שופרסל" לא כולל לקוחות
עסקיים .על מנת להשתתף בתחרות ,באחריות המשתתף להצטרף למועדון הלקוחות
של "שופרסל".
חברת רקיט בנקיזר (ניר איסט) בע"מ ח.פ 512790908 .מרח' הנגר 6א הוד השרון;

"תקופת
התחרות"

התחרות תחל ביום  29.05.18ותסתיים ביום  .23.7.2018עורכת התחרות שומרת
לעצמה את הזכות להאריך או לקצר את תקופת התחרות.

"ימי
התחרות"

התחרות תתקיים בימים א-ה בלבד .בחירת הזוכים בתחרות תתבצע פעם בשבוע ,ביום
חמישי במהלך תקופת התחרות.

"החנויות
המשתתפות
בתחרות"

סניפי רשת "שופרסל" מהפורמטים שלהלן" :שופרסל דיל"" ,שופרסל דיל אקסטרה",
"שופרסל שלי"" ,שופרסל  "Onlineו"-שופרסל אקספרס"ניתן לאתר את סניפי
הבא:
בקישור
שופרסל
של
האינטרנט
באתר
שופרסל
https://www.shufersal.co.il/tadmit/%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%95
/%D7%A8-%D7%A1%D7%A0%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D

"כרטיס
פרטים"
ו"-אתר
התחרות"

 .1דף האינטרנט שהוקם לטובת התחרות בכתובת http://colon.co.ilואשר כל
חבר מועדון של רשת שופרסל המעוניין להשתתף בתחרות ואשר עומד בתנאי
תקנון זה יידרש למלאו על ידי הקלדת מס' חשבונית הרכישה ,ואשר יכלול את
הפרטים של המעוניין להשתתף בתחרות ,כמפורט בסעיף  5.1לתקנון זה להלן.
 .2כל כרטיס פרטים יקנה למחזיק בו זכות השתתפות אחת לרישום לתחרות,
בכפוף להוראות תקנון זה.

"חשבונית"

מסמך מקור מלא שהופק על ידי אחת החנויות המשתתפות בתחרות ו/או תעודת
משלוח מרכישה באתר האינטרנט של שופרסל "שופרסל און ליין"

"מוצרי קולון"

כל מגוון מוצרי קולון אשר נימכרים ברשת שופרסל.

"הפרס"

מכונת כביסה סמסונג ,מדגם  WF80F5E2W4Wכמות מכונות הכביסה המשתתפות
בתחרות היא  101מכונות בלבד .בכל סבב יוגרלו  2מכונות כביסה מלבד  5הימים
האחרונים של התחרות ,שבהם יחולקו  3מכונות כביסה בכל סבב ,בכפוף להוראות
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תקנון זה.
"ספק הפרס"

חברת תמוז שיווק מוצרי חשמל בע"מ מרח' אלחנן  ,2ראשון לציון .7565602 ,טלפון:
03-9514586

"משתתף
בתחרות "

חבר מועדון של רשת שופרסל שרכש  2או יותר ממוצרי קולון באחת מהחנויות
המשתתפות בתחרות ,ואשר עמד בכל אחד מן התנאים שלהלן באופן מצטבר,
ובהוראות תקנון זה בכלל:
א .נכנס לאתר התחרות במועד וענה על  3שאלות טריוויה בנוסח "שאלות
אמריקאיות".

"סבב
התחרות"

ב.

שמר את חשבונית הקנייה/תעודת המשלוח .יודגש שאי הצגת חשבונית הקניה
ו/או תעודת המשלוח תביא לאיבוד הזכאות להשתתף בתחרות.

ג.

הזין את הפרטים הבאים במלואם בכרטיס ההשתתפות :שם מלא (שם פרטי ושם
משפחה) ,מספר החשבונית ומספר טלפון נייד.

ד.

יובהר כי ההרשמה לכל סבב תחרות תיסגר חצי שעה לפני קיום כל סבב תחרות.
לקוח אשר רכש לפחות  2מוצרי קולון באחת מחנויות המשתתפות בתחרות ומילא
את כרטיס ההשתתפות חצי שעה לפני סגירת הסבב או לאחר מכן ,יהיה זכאי
להשתתף בסבב הבא אחריו ,אם וככל שיתקיים סבב כאמור.

התחרות תתקיים בימים א' – ה' החל מיום  29.05.2018ועד ליום .23.7.2018
משתתפים שרכשו את מוצרי קולון ומילאו באופן מלא אחר הוראות תקנון זה בימים ו'
ושבת ,ישתתפו בסבב התחרות שייערך בשבוע העוקב
בכל יום חמישי בשבוע במהלך תקופת התחרות תיערך בחינה של כל המשתתפים
באותו שבוע .מספר הזוכים בכל סבב יהיו שני המשתתפים שענו נכונה על שלושת
השאלו ת בזמן המהיר ביותר ביחס לשאר המשתתפים באותו סבב הגרלה .אולם,
בחמשת הימים האחרונים של התחרות ,קרי ,בימים ,19.07.2018 ,18.07.2018
 ,23.7.2018 22.7.2018יוגרלו שלושה פרסים בכל סבב לשלושה זוכים שונים בהתאם
לתקנון זה.

"זוכה בפרס"

משתתף באחד מסבבי התחרות אשר פורטו בתקנון זה אשר ענה נכונה על שלושת
השאלות בזמן המהיר ביותר ביחס לשאר המשתתפים באותו סבב של התחרות ,ואשר
אושר על ידי עורכת התחרות כזכאי לקבלת פרס בכפוף לאמור בתקנון זה.

"פרסומי
התחרות"

באחת או יותר מהדרכים הבאות :דיוור ישיר לבתי אב ,רדיו ,אתר אינטרנט ,פייסבוק,
אינסטגרם ,טלוויזיה ,הודעות  smsלמועדון הלקוחות של שופרסל ,שילוט על החנויות
המשתתפות בתחרות ,פליירים בקופות החנויות.

"עמוד
הפייסבוק"

/https://www.facebook.com/colon101i
עמוד הפייסבוק הרשמי של קולון
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.1

.2

.3

פרשנות
.1.1

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים
אחרים כלשהם בדבר התחרות ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

.1.2

בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בנקבה או
ברבים.

.1.3

כותרות הסעיפים ניתנו לשם הנוחות בלבד ולא יינתן להן כל משקל בפרשנות
תקנון זה.

כללי
.2.1

עורכת התחרות תהיה רשאית על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי להפסיק את
התחרות ו/או חלק ממנה ו/או להאריך אותה ו/או להוסיף פרסים ו/או לערוך בה
כל שינוי לרבות המועדים ולרבות שינויים בפרס ,בכל עת.

.2.2

ניתן יהיה לעיין בתקנון התחרות בכתובות של עורכת התחרות ,בשעות סבירות
ובתיאום מראש וכן בעמוד הפייסבוק.

הצהרות המשתתף
.3.1

בהשתתפותו בתחרות מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף בתחרות כי קרא את
התקנון וקיבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף
ו/או הרוצה להשתתף ,כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

.3.2

המשתתף מסכים ,מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את עורכת התחרות ו\או
את שופרסל ו/או כל מי מטעמן ,באופן מלא ובלתי חוזר ,מכל טענה ו/או תביעה
ו/או דרישה הקשורה במישרין או בעקיפין בתחרות.

.3.3

המשתתף מבין כי ההרשמה לתחרות נעשית באמצעים טכנולוגיים ומקוונים
ותלויה בזמינות של רשת האינטרנט ו/או רשת תקשורת אחרת .בשל כך,
האפשרות להירשם לתחרות עשויה להיות מסוכלת ו/או חסומה בפני המבקש
להשתתף בתחרות בשל תקלות ו/או אי זמינותן של רשת האינטרנט ו/או כל רשת
תקשורת אחרת ו/או תקלות או אי התאמה באמצעי הטכנולוגי שבאמצעותו
המשתתף מבקש למלא אחר הוראות תקנון זה על מנת להשתתף בתחרות.
המשתתף מוותר בזאת באופן מלא ,סופי ובלתי חוזר על כל טענה כלפי עורכת
התחרות ו/או שופרסל ו/או כל מי שבא מטעמן בשל כל הפסד ,חסרון כיס ,אובדן
הכנסה ו/או נזק ,בין אם נזק ממוני ובין אם נזק שאינו ממוני ,בשל חסימה ו/או
סיכול אפשרותו להשתתף בתחרות.

.3.4

ידוע למשתתף כי יתכן שיחולו שינויים בתנאי התחרות המפורטים בתקנון זה,
לרבות קיצור או הארכת תקופת התחרות ושינויים בפרס.

.3.5

על גבי כרטיס הפרטים יהיה המשתתף רשאי לסמן במקום המיועד לכך אם הוא
מאשר כי יעשה שימוש בפרטיו אשר נרשמו בכרטיס הפרטים לשם שליחת מידע
פרסומי מטעם עורכות התחרות .להסרת ספק יובהר כי אין בכך כדי להוות תנאי
להשתתפותו בתחרות.

.3.6

המשתתף מצהיר בזאת שהוא מודע ומסכים לכך שכדי לאפשר לו להשתתף
בתחרות ו/או לממש את הפרס ,אם יזכה בפרס ,עורכת התחרות וכל מי מטעמה
רשאים להודיע לו על דבר השתתפותו ו/או דבר זכייתו בכל דרך שעורכת התחרות
תמצא לנכון לרבות ,אך לא רק ,באמצעות טלפון ,ו/או הודעת טקסט (לדוגמא –
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הודעת ( )S.M.Sלהלן" :הודעת הזכייה") וזאת גם במקרה שהמשתתף לא אישר
לעורכת התחרות לעשות שימוש בפרטיו האישיים כאמור בסעיף  3.5לעיל.
מוסכם ומובהר בזאת שהודעת ההשתתפות והודעת הזכייה אינן בגדר "דבר
פרסומת" כהגדרת מונח זה בחוק התקשורת (בזק ושידורים) ,תשמ"ב1982-
והמשתתף מוותר באופן מלא ,סופי ובלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או
זכות לסעד ו/או פיצוי בגין קבלת הודעת הזכייה .סעיף זה יחול גם במקרה בו
המשתתף קיבל הודעת השתתפות ו/או הודעת זכייה בשוגג ו/או אם זוכה הפרס
לא מימש את זכייתו מכל סיבה שהיא.
.4

הגבלת השתתפות
.4.1

ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדי עורכות התחרות ובני משפחותיהם לרבות
מנהליהן ושותפיהן ובני משפחותיהם ,עוזרים לעורכות התחרות ובני
משפחותיהם.
לצרכי תקנון זה "בן משפחה" משמעו בן זוג ,הורים ,ילדים ,אחים ואחיות.

.5

.4.2

ההשתתפות בתחרות אסורה על משתתפים אשר גילם ביום רכישת הטובין על פי
התחרות קטן מ 18 -שנה עפ"י לוח השנה הגריגוריאני.

.4.3

ההשתתפות בתחרות מותרת לבעלי אזרחות ישראלי בלבד.

תנאי התחרות
.5.1

חבר מועדון רשת שופרסל אשר ירכוש באחת מהחניות המשתתפות בתחרות,
בקניה אחת ,שני מוצרים או יותר המשתתפים בתחרות ,יהיה זכאי לקבל כרטיס
פרטים לשם השתתפות בתחרות ,כמפורט להלן:
5.1.1

המשתתף ימלא בכרטיס הפרטים את הפרטים הבאים :שם מלא (שם
פרטי ושם משפחה) ,מספר חשבונית הקניה ומספר טלפון נייד .מסירת
כל הפרטים כמפורט בס"ק זה מהווה תנאי להשתתפות המשתתף
בתחרות.

5.1.2

כרטיס הפרטים ימולא על ידי חבר מועדון רשת שופרסל המבקש
להשתתף בתחרות ובאחריותו הבלעדית לוודא כי קיבל אישור על
זכאותו להשתתף בתחרות .הודעת ההשתתפות באתר התחרות תהיה
הראיה המכרעת לכך שהמשתתף זכאי להשתתף בתחרות ,בכפוף
להוראות תקנון זה.

.5.2

למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי משתתף אשר ימלא את כרטיס ההשתתפות
באופן שגוי יפסל ולא יהא זכאי להשתתף בתחרות .כן מובהר כי מסירה חלקית
או באופן שאיננו ברור של הפרטים הנדרשים לשם מילוי כרטיס ההשתתפות,
תהווה 'הרשמה שגויה' ותהווה עילה לפסילת השתתפות בתחרות ,בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת התחרות.

.5.3

ביצוע הליך הרישום בהתאם להוראות תקנון זה יקנה למשתתף זכות להשתתף
בתחרות .משתתף שלא ענה נכונה על השאלות בסבב התחרות שאליו נרשם יוכל
להשתתף בסבב התחרות הבא אחריו ,על ידי כך שיכנס שנית אל אתר התחרות
ויענה שוב על שלושת השאלות האמריקאיות ,בכפוף להוראות תקנון זה .למען
הסר ספק יובהר ,שמשתתף שענה נכונה על שלושת השאלות האמריקאיות אך
לא עשה זאת בזמן המהיר ביותר ביחס לשאר המשתתפים באותו סבב ,ייחשב
כמי שנפסל ולא יהיה זכאי להשתתף בסבב התחרות הבא אחריו.

.5.4

פרטיות ומידע אישי  -שמירה ושימוש
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 5.5.1המשתתף מסכים ומבין בזאת שפרטיו הנמסרים לעורכת התחרות
במסגרת השתתפותו בתחרות יישמרו על גבי מסד נתונים מאובטח
השייך לעורכת התחרות.
 5.5.2לא חלה על המשתתף חובה חוקית לספק את המידע לעורכת התחרות
אך מובהר בזאת כי בהעדר המידע הנדרש בהתאם להוראות תקנון זה,
לא ניתן יהיה להשתתף בתחרות .השימוש במידע אודות המשתתפים
יעשה על מנת לוודא את תקינות התחרות ועמידה בהוראות כל דין .כמו
כן ,המידע עשוי לשמש את עורכת התחרות להפקת דו"חות ונתונים
לשם ביצוע מעקב פנימי ושיפור השירות ללקוח .עורכת התחרות עשויה
להעביר את הפרטים של המשתתפים בתחרות לצדדים שלישיים (כגון
לספק הפרס) כשהדבר נדרש לה לשם נקיטה בפעולות לתפעולו השוטף
של התחרות ו/או כשהדבר נדרש מכוח כל דין ו/או צו בית משפט ו/או
החלטה של רשות מנהלית מוסמכת .לא ייעשה שימוש בפרטי המשתתף
לצרכים מסחריים אלא אם כן המשתתף נתן לכך את הסכמתו מראש,
ובכפוף להוראות תקנון זה.
 5.5.3סעיף זה מהווה הודעה לכל משתתף בהתאם להוראות סעיף  11לחוק
הגנת הפרטיות ,תשמ"א.1981-
 5.5.4כל משתתף בתחרות מבין ,ומסכים מרצונו החופשי ,שעורכת התחרות
תהייה רשאית לפרסם את שמו ואת תמונתו כזוכה בסבב התחרות בין
אם פרסום באינטרנט ,פרסום בסניפים המשתתפים בתחרות ,פרסום
בעיתונים יומיים נפוצים ,ברדיו ו/או בטלויזיה ובכל דרך ואמצעי
פרסום אחרים ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת התחרות
ובהתאם לכל דין .כל משתתף בתחרות מסכים ומאשר כי דבר זכייתו
עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת
השונים על ידי עורכת התחרות ו/או על ידי מי מטעמה .פרסום שמו
ותמונתו של הזוכה כאמור לעיל בסעיף זה לא יהווה הפרה של זכות
הפרטיות ו/או זכות הפרסום (ככל שזכות הפרסום אכן עומדת לזוכה)
והזוכה מוותר בזאת ,באופן מלא ,סופי ובלתי חוזר על כל טענה ,עילת
תביעה ו/או תלונה כנגד עורכות התחרות ו/או כנגד שופרסל בשל
פרסום שמו ותמונתו כאמור לעיל בסעיף זה.
.6

בחירת הזוכים
.6.1

חבר מועדון רשת שופרסל שירכוש המוצרים המשתתפים בתחרות ,יקבל כרטיס
הפרטים ,יבצע את הליך הרישום כמפורט לעיל ויעמוד במלוא הוראות תקנון זה,
יהיה זכאי להשתתף בתחרות.

.6.2

בכל יום חמישי בשבוע ,במהלך תקופת התחרות תיערך בחינה של המשתתפים
בכל סבב של התחרות של השבוע שחלף .יועלו פרטיהם של ( 2שני) משתתפים
אשר ענו נכונה על שלושת השאלות ,בזמן המהיר ביותר ביחס לשאר המשתתפים
באותו סבב .ההכרזה על הזוכים תתבצע גם היא פעם בשבוע ,ביום חמישי ,עבור
הסבבים של אותו שבוע .בכל סבב יחולקו שני פרסים בלבד .אולם ,בחמשת
הימים האחרונים של התחרות ,קרי ,בימים 22.7.2018 ,19.07.2018 ,18.07.2018
ו ,23.7.2018 -יחולקו  3פרסים עבור שלושה זוכים בכל סבב של אותו שבוע .סך
כל הפרסים שיחולקו במהלך התחרות יהיו  101פרסים כהגדרתם בתקנון זה
ולא מעבר לכך.

.6.3

במקרה בו יתברר כי אחד המועמדים לזכייה ו/או יותר בתחרות איננו עומד
בהוראות תקנון זה (כולו או חלקו) ,אזי תיפסל מועמדותו לזכייה בפרס וזכאותו
תעבור למועמד הבא שענה נכונה על שלושת השאלות בזמן המהיר ביותר ביחס
לשאר המשתתפים באותו סבב .עורכת התחרות רשאית ,אך לא חייבת ,לבחור
כרטיס פרטים אחר ,ובמידה וזה עומד בהוראות תקנון זה ,הזכאות לזכייה
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בתחרות תועבר לבעל כרטיס הפרטים האחר ,וכך הלאה ,עד אשר יעלה בגורל
כרטיס פרטים העומד בהוראות תקנון זה.
.6.4

במועד הכרזת הזוכים בכל סבב תחרות כאמור לעיל ,ייצרו נציגי עורכת התחרות
קשר טלפוני באמצעות פרטי ההתקשרות כפי שנמסרו על ידי המשתתף בכרטיס
הפרטים וימסרו לו מידע אודות המקום והמועד בו יוכל המועמד לזכייה לקבל
את הפרס .יצירת הקשר תתבצע בחיוג לטלפון הנייד של המשתתף  3פעמים
במשך  24שעות בלבד .במידה שלא יהיה מענה מצד המועמד לזכייה במשך 24
השעות כאמור לעיל ,ייפסל המועמד לזכייה וזכאותו תועבר למועמד הבא אחריו
שענה נכונה על שלושת השאלות בזמן המהיר ביותר ביחס לשאר המשתתפים
באותו סבב.

.6.5

המועמד לזכייה יגיע תוך שלושים ממועד ההכרזה על זכייתו ,בתיאום מראש
ובהתאם להוראות תקנון זה ,לשם קבלת הפרס וצילום עם הפרס לצורכי פרסום.
זוכה אשר לא יגיע לקבל את הפרס במועד ובמקום שיקבע לכך ו/או שלא יעמוד
בתנאי תקנון זה ,יחשב כמי שוויתר ,באופן בלתי חוזר ,על זכאותו לפרס ועורכת
התחרות תהיה רשאית לשלול את זכותו לפרס.

.6.6

המשתתף בתחרות אשר נמצא ככשיר לזכייה באחד מסבבי התחרות ויעמוד
בתנאי התקנון באופן מלא ,יחשב לזוכה בסבב התחרות בו השתתף ויהיה זכאי
לפרס ,בהתקיים התנאים הבאים:

.6.7
.7

6.7.1

המשתתף התייצב במועד ,במקום ובשעה כפי שיתואמו בינו ובין עורכת
התחרות ו/או מי מטעמה לצורך יום צילומים בהתאם להנחיות עורכת
התחרות.

6.7.2

ביצוע הליך אימות נתונים הכולל הצגת תעודת זהות ו/או כל תעודה
מזהה אחרת על פי דרישת עורכת התחרות לצורך זיהוי הזוכה .ככל
שתעודת הזהות שתוצג על ידי המועמד לזכייה לא תתאים לפרטי
המשתתף כפי שנמסרו על ידו בכרטיס הפרטים ,תהיה עורכת התחרות
רשאית לפסול את המשתתף ו/או לפסול את זכייתו ו/או לפעול בכל דרך
אחרת שתיראה לה.

6.7.3

חתימת הזוכה על אישור לפיו ידועות לו הוראות תקנון זה וכי מילא
אחר כל דרישותיו.

6.7.4

חתימת הזוכה על אישור קבלת הפרס.

6.7.5

חתימת הזוכה על אישור לפיו אין ,ולא יהיו לזוכה כל טענות כנגד
עורכת התחרות ו/או מי מטעמה ,לרבות כנגד שופרסל ,בקשר עם
התחרות והפרס שהוענק במסגרתה.

תוצאת התחרות כפי שתיקבענה על ידי עורכת התחרות תהיה סופית ולא ניתנת
לערעור בכל דרך שהיא.

הפרס
.7.1

עורכת התחרות שומרת על זכותה לשנות את הפרסים ו/או את זהות ספק הפרס.

.7.2

עורכת התחרות ו/או שופרסל ו/או כל גורם מטעמה של עורכת התחרות לרבות
עובדיה ,מנהליה ו/או ספקיה ,אינם אחראים לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או לכל פגם
אשר יתגלה בו והאחריות לעניין זה תחול על ספק הפרס בלבד .המשתתף מוותר
בזאת באופן סופי ,מלא ובלתי חוזר על כל טענה ו/או עילת תביעה ו/או תלונה בשל
פגם ו/או נזק ,בין אם נזק ממוני ובין אם נזק שאינו ממני ו/או הפסד ו/או חוסר
שביעות רצון ו/או חוסר התאמה מהפרס ,איכותו או טיבו.
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.8

.7.3

חלוקת הפרס תתבצע על ידי ספק הפרס בזמן ובמועד שיימסר לזוכה ,בהתאם
להוראות תקנון זה .לא תהינה אפשרות לקבל זיכוי על סכום הפרס או החזר
כספי .מובהר בזאת שעורכת התחרות רשאית לשנות את מיקום חלוקת הפרס
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

.7.4

עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לעכב/לבטל מסירת הפרס בקרות
אחד מהמקרים הבאים:
7.3.1

כרטיס פרטים פסול כהגדרתו בתקנון זה;

7.3.2

חשש לאי תקינות ו/או זיוף כרטיס פרטים ו/או חשבונית קניה;

7.3.3

סירוב לאשר בחתימה קבלת הפרס;

7.3.4

סירוב למסור את מלוא הפרטים של מקבל הפרס;

7.3.5

אי עמידה בתנאי מתנאי התקנון;

7.3.6

סירוב להציג תעודה מזהה;

.7.5

זכאותו של כל זוכה תהא כפופה להוראות כל דין.

.7.6

יובהר בזאת כי האחריות לתשלום מס ו/או היטל ו/או כל תשלום אחר שיוטל בגין
קבלת הפרס ,ככל שיוטל ,תהא על הזוכה בלבד ועל חשבונו בלבד.

.7.7

אם וככל אשר תחול דרישה לניכוי מס במקור בגין הזכייה בפרס ,תשלום המס ע"י
הזוכה הינו תנאי הכרחי לקבלת הפרס והזוכה מצהיר ומאשר בזאת שעורכת
התחרות רשאית לנכות את סכום המס במקור ,עובר למסירת הפרס לזוכה.

.7.8

הפרס הינו פרס אישי ובלתי ניתן להעברה ו/או המחאה לאף גורם אחר .מובהר
בזאת למען הסר כל ספק כי לא תתאפשר המרה ו/או החלפה של הפרס בכסף או
בשווה כסף ולא ינתן כל זיכוי כספי ו/או החזר כספי.

.7.9

מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין ,עורכת התחרות תהיה רשאית
שלא לאפשר את מימוש הפרסים על ידי מי שהגיע אליהם במעשה עבירה ו/או
מרמה ו/או במעשה שאינו כדין ,מכל בחינה שהיא.

הגבלת אחריות
.8.1

האחריות על מימוש הפרס הינה על הזוכה בלבד .עורכת התחרות ו/או שופרסל לא
תישא באחריות בגין אי מימוש הפרס בגין כל סיבה התלויה ,בעקיפין או במישרין,
בזוכה ו/או בספק הפרס.

.8.2

מוסכם ומובהר כי האחריות מכל מין וסוג שהוא לגבי הפרס הניתן לזוכה בתחרות
ואיכותו ו/או בגין התחרות איננה חלה על עורכת התחרות ו/או על שופרסל ותחול
על ספק הפרס בלבד וללקוח ו/או למשתתף ו/או לזוכה ו/או למועמד לזכייה לא
תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכת התחרות ו/או ספקי השירותים
ו/או שופרסל ו/או מי מטעמם.
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