תקנון מבצע
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עורכת המבצע :שטראוס פריטו ליי בע"מ

מסמך זה הנו בעל אופי משפטי .אם את/ה מתחת לגיל  ,18ודא/י כי הוריך קראו את תנאי
תקנון זה ואישרו לך להשתתף בפעילות
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תקנון מבצע ההגרלות"GET A ROOM" :
הגדרות
.1
למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:
שטראוס פריטו ליי בע"מ ,שכתובתה ברחוב הסיבים  ,49קריית מטלון ,ת.ד ,49 .פתח
"עורכת המבצע"
תקווה (להלן" :שטראוס").
"המפקח"

המפקח על המבצע הוא עו"ד סער פלינר מרחוב ז'בוטינסקי  ,35רמת גן.

"המבצע ו/או ההגרלה" מבצע ההגרלות נערך בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת
מסחרית לפי חוק העונשין ,התשל"ז.1977 -
"משתתף"

אדם העונה על כל התנאים הבאים )1 :אזרח או תושב ישראל  )2רכש מוצר אחד
מתוך רשימת המוצרים המשתתפים במבצע ,כהגדרתם להלן  )3נרשם להגרלה באתר
המבצע ,שם מלא ומספר טלפון ,הכל בהתאם להנחיות שיפורטו בעת ההרשמה

משתתף אשר הקוד שהזין עלה בגורל ,יתבקש להציג לעורכת המבצע את המארז עם הקוד שהזין ,כתנאי
לקבלת הפרס.
"אתר המבצע"

אתר המבצע שכתובתו היא.www.DORITOS.co.il :

"קוד המבצע"

קוד רנדומלי כפי שמופיע על גבי אריזות המוצרים המשתתפים במבצע.

מוצרים משתתפים"

מוצרי דוריטוס של עלית ,כמפורט בנספח א' לתקנון.

"הפרסים"

מידי יום בין הימים א' – ה' ,בתקופת המבצע ,יעלה בגורל זוכה אחד שיזכה בחבילת
"חדר" (להלן" :החבילה") .הזוכה יהא רשאי להמיר את החבילה בשובר קניה
באיקאה ע"ס  ,₪ 10000כמפורט בנספח ב' לתקנון .סה"כ יחולקו במבצע  10פרסים

פרשנות

.2
2.1

בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה.

2.2

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

2.3

החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם הנוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.
תקופת המבצע

.3
3.1

ההגרלה תיערך בין התאריכים 15.12.2016 -4.12.2016

3.2

ההרשמה למבצע באמצעות אתר המבצע תתאפשר כבר מיום  ,1.11.2016משתתפים שנרשמו בין מועד
זה ועד ל –  3.12.2016ישתתפו בהגרלה הראשונה שתתקיים ביום – 4.12.2016

3.3

מידי יום בימי המבצע ,החל מ – ( 4.12.2016בימים א' – ה' בלבד) יעלה בגורל משתתף אחד מתוך
המשתתפים שנרשמו למבצע בין השעות  23:59 – 24:01ביום שקדם לביצוע ההגרלה .משתתפים
שנרשמו למבצע בימים ה' –שבת ישתתפו בהגרלה שתתקיים ביום א' לאחר מכן.

3.4

עורכת המבצע תהיה רשאית להאריך או לקצר את משך ההגרלה ו/או להוסיף או לגרוע פרסים
והגרלות ,הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
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כללי

.4
4.1

כל משתתף רשאי להשתתף במבצע מספר פעמים ,כמספר המארזים שרכש ולא יותר מ  10 -פעמים
ביום .כל מארז מקנה זכות השתתפות אחת.

4.2

קוד מבצע שעלה בגורל יכול לזכות את המשתתף בפרס אחד בלבד.

4.3

כל קוד יכול להשתתף בהגרלה פעם אחת בלבד.

4.4

כל משתתף יכול לזכות בפרס אחד בלבד ,בכל תקופת המבצע.

4.5

על המשתתפים במבצע לשמור את המארזים עם הקודים שהזינו עד לתום המבצע .משתתף שלא יציג
את המארז עם הקוד שעלה בגורל או שיציג מארז עם קוד לא ברור ,לא יהיה זכאי לקבל את הפרס.

4.6

משתתף אשר יזין קוד שגוי יותר משלוש פעמים ברציפות ,השתתפותו בהגרלה תיחסם למשך יום אחד.

4.7

מובהר כי האחריות על מסירת הפרטים חלה אך ורק על המשתתף ולעורכת המבצע אין ולא תהיה כל
אחריות בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או דיוק הפרטים ,שנמסרו כאמור.

4.8

בהשתתפות במבצע מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף במבצע ו/או הרוצה להשתתף במבצע ובהגרלה ,כי
קרא את התקנון והוא 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.

4.9

ההשתתפות בהגרלה אינה כרוכה בתשלום כלשהו מלבד רכישת המוצרים.

 4.10בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות ההגרלה ו/או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי עורכת המבצע
ו/או המפקח ,יהיו עורכת המבצע ו/או המפקח רשאים לבטל את השתתפותו בהגרלה ו/או זכייתו.
משתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורכת המבצע ו/או המפקח כאמור
לעיל.
ביצוע ההגרלה ואיתור הזוכים

.5
5.1

הגרלת הפרס תתקיים מידי יום (בימים א' – ה') במהלך תקופת הפעילות.

5.2

בכל אחת מן ההגרלות יוגרל מועמד אחד לזכייה וכן  5מועמדים נוספים שימוספרו על פי סדר עלייתם
בגורל וישמשו כזוכי מילויים.

5.3

לאחר הגרלת הזוכים בפרסים וזוכי המילויים ,תנסה עורכת המבצע ו/או מי מטעמה ליצור קשר עם
המועמדים לזכייה בשעות העבודה המקובלות ,לפי הפרטים שהזינו באתר המבצע .במעמד זה תבצע
עורכת המבצע ו/או מי מטעמה וידוא פרטי זכייה עם המועמדים לזכייה.

5.4

הניסיונות ליצור קשר טלפוני עם המועמד לזכייה יעשו בתוך  2ימי עסקים ממועד עריכת ההגרלה.
המועמד לזכייה יתבקש להציג את המארז עם הקוד שעלה בגורל ולחתום עם כתב הסילוקין המצורף
לתקנון זה בתוך  24שעות ממועד יצירת הקשר עמו .במידה ועורכת המבצע לא תצליח ליצור קשר עם
מועמד לזכייה בתוך  2ימי עסקים או מועמד לזכייה לא מסר את המארז ואת כתב סילוקין בתוך 24
שעות ו/או המועמד לזכייה אינו עומד בכל תנאי ההשתתפות כאמור לעיל ,ייפסל מועמד זה ,ועורכת
המבצע ו/או מי מטעמה ינסה ליצור קשר עם המועמד שדורג לאחריו (זוכי מילויים) .הוראה זו תחול
בהתאמה גם אם ייפסל המשתתף השני ,וכך הלאה עד לקבלת זוכה בפרס.

5.5

הזכייה בפרסים הינה אישית לזוכה בלבד ,לאחר עמידה בתנאים הבאים:

5.6

5.1.1

הזוכה עמד בכל תנאי התקנון;

5.1.2

הזוכה הציג את המארז עם קוד המבצע אשר עלה בגורל;

5.1.3

הזוכה הציג תעודת זהות (שלו או של אפוטרופוס) במועד ובמקום בו נדרש;

5.1.4

הזוכה חתם על מסמך קבלה וסילוקין בנוסח הרצ"ב כנספח ג' וכן במידה והזוכה קטין ,אזי
נדרשת חתימת האפוטרופוס על נספח ג' לצורך קבלת הפרס.

"יצירת קשר" – קיום שיחה בפועל עם המועמד לזכייה ,בהתאם לפרטים שמסר בעת ההרשמה
להגרלה .עורכת המבצע ו/או מי מטעמה לא תשאיר למשתתף/מועמד לזכייה הודעה בדבר בחירתו
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כמועמד לזכייה ולא תציג כל שאלה אלא למועמד לזכייה עצמו .במידה והמועמד לזכייה הינו קטין,
עורכת המבצע או מי מטעמה יקיימו את השיחה עם אחד מהוריו.
5.7

לאחר יצירת קשר עם המועמד לזכייה בפרס יתואם עימו מועד מסירת הפרס או שיתבקש להגיע
למשרדי עורכת המבצע או מי מטעמה במועד כפי שייקבע ויימסר.

5.8

יתכן ובמעמד מסירת הפרס יתבקש הזוכה להצטלם ויתבקש לתת הסכמתו לכך.

5.9

מועמד לזכייה שלא אותר ו/או נפסל כאמור לעיל  -תיפסל זכייתו ולא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו.
הפרסים ואופן מימושם

.6
6.1

זוכה בפרס שהינו קטין יהיה רשאי לממש את הזכייה בליווי אחד מהוריו או אפוטרופוסו החוקי בלבד.

6.2

את הפרס ניתן לממש אך ורק באשר למוצרים המפורטים בתקנון זה או שובר קניה באיקאה ,כמצוין
בנספח ב'.

6.3

זוכה שיבקש להמיר את החבילה בשובר קניה באיקאה יתבקש לחתום על הסכמתו לכך והסרת אחריות
עורכת המבצע ו/או מי מטעמה ו/או המפקח בנוסח שבנספח ג' לתקנון זה.

6.4

לאחר קבלת כתב הסילוקין ,יופנה הזוכה לקבלת הפרס מספק הפרס .תיאום מימוש הפרס יתבצע בין
הזוכה לבין ספק הפרס ישירות ובאחריותו.

6.5

למען הסר ספק מובהר ,כי היה והזוכה בפרס לא עמד בתנאי התקנון או ויתר על הפרס מטעמים
השמורים עמו ,או שהינו מנוע מלממש אותו מטעמים שונים תהיה עורכת המבצע רשאית להעניק את
הפרס למשתתף אחר .הזוכה בפרס שויתר על הפרס או שלא עמד בתנאי תקנון זה יהיה מנוע מלהעלות
כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת המבצע ו/או המפקח ו/או מי מטעמה בגין אי חלוקת
הפרס.

6.6

לאחר והוא לא יהא רשאי להמירו
ֵ
הזוכה בפרס לא יהא רשאי להעביר ,להסב ,ו/או להמחות את הפרס
בכסף ,בשווה כסף ,לקבל זיכוי בגינו ו/או להחליפו אלא בהתאם לתנאי תקנון זה או לשיקול דעתה
הבלעדי של עורכת המבצע.

6.7

עורכת המבצע ו/או מפעילת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המוצרים הכלולים בפרס מכל
סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת הפרסים בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך
למשתתפים.

6.8

בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה עלולה לעכב ו/או לבטל את
מסירת הפרס.

6.9

בלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין ,עורכת המבצע תהא רשאית שלא למסור את הפרס לידי
מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין ,מכל בחינה שהיא.

 6.10האחריות על תקינות הפרס מוטלת על ספק הפרס או על סוכנות הנסיעות המשווקת את הפרס ,ואינה
חלה באופן כלשהו על עורכת המבצע ו/או המפקח .יובהר ויודגש ,כי אין עורכת המבצע ו/או המפקח
אחראים לאיכות הפרס וטיבו ,ובכל תלונה בעניין זה יש לפנות לספק כפרס.
פרסום שמות הזוכים

.7
7.1

תוצאות ההגרלה ושמות הזוכים יפורסמו באתר הפעילות בכפוף לדין.

7.2

עורכת המבצע תהיה רשאית לפרסם באמצעי תקשורת את תמונת הזוכה לצד שמו ובלבד שייתן
הסכמתו לכך מראש ובכתב בנספח ג' .עורכת המבצע תהיה רשאית שלא לפרסם את התמונות.
הגבלת אחריות

.8
8.1

כמפורט בנספח ג'.
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מדיניות פרטיות

.9
9.1

הפרטים שייאספו לגבי המשתתפים במבצע ,ישמשו אך ורק לצורך מבצע זה .בסיום המבצע הנתונים
אשר יאספו בנוגע למשתתפים ימחקו.

9.2

עורכת המבצע ו/או מי מטעמה לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטיהם האישיים של המשתתפים ואת
המידע שנאסף על פעילותם באתר המבצע ,אלא במקרים שלהלן:
9.2.1

ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותים למבצע.

9.2.2

אם יתקבל בידי עורכת המבצע ו/או מפעילת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי
המשתתפים או את המידע אודותיהם לצד שלישי.

9.2.3

בכל מקרה שעורכת המבצע תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו או
לרכושו של משתתף.

9.3

עורכת המבצע מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע .בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את
הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לנתונים שיאספו במסגרת המבצע ,אין בהם בטחון מוחלט .לכן,
עורכת המבצע לא מתחייבת שהשתתפות במבצע תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית
למידע שייאסף במסגרתה.

.10

כללי

 10.1ארעה תקלה ,מכל סוג שהוא ,לרבות אך לא רק באתר המבצע ,שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או
בעקיפין על התנהלותו התקינה של המבצע בכל אופן שהוא ,ו/או כדי למנוע מבעד מי שמעוניין
מלהשתתף במבצע ,לא תהא למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת המבצע .עורכת
המבצע לא תשא ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתתף כלשהו ,בגין כל הוצאה ו/או
נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו במבצע.
 10.2במקרה של תקלה ו/או טעות במערכת המבצע ,תהיה עורכת המבצע רשאית ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט ,ובכפוף לאישור המפקח על ההגרלה ,לבטל את ההגרלה ,הפרסים העומדים לחלוקה ,או
לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון .כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון המבצע וההגרלה
ותחייב כל צרכן ו/או משתתף במבצע ובהגרלה.
 10.3למען הסר ספק ,לאף צרכן ו/או משתתף כלשהו בהגרלה לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות
בהן תנקוט עורכת המבצע עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ,ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף,
לרבות הוצאות ישירות או עקיפות ,שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.
 10.4במקרה שבו לעורכת המבצע ו/או מי מטעמה יש חשד שמשתתף ו/או אדם אחר חדר למערכת המבצע
ו/או ביצע שינוי כלשהו במסד הנתונים במערכת המבצע ו/או פעל בכל דרך אחרת שלא על פי תנאי
תקנון זה ,תהיה עורכת המבצע רשאית לפסול אדם ו/או משתתף זה ו/או משתתפים אחרים אשר
תוצאותיהם במבצע שונו באופן זה ,ו/או לשנות כל תנאי מהוראות תקנון זה .משתתף מוותר מראש על
כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורכת המבצע ו/או המפקח כאמור לעיל.
 10.5למען הסר ספק ,רישומי מערכת המבצע יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או לקליטת פרטים
במסגרת מבצע זה ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי-נכונות ו/או דיוק הפרטים שנקלטו
במערכת כאמור.
 10.6תקנון מבצע זה יימצא לעיון במשרדי עורכת המבצע.
 10.7ההשתתפות בהגרלה אסורה על עובדי שטראוס גרופ בע"מ ,עובדי תקשוב ,עובדי משרד הפרסום ,Y&R
חוליגנס ,יוניון וכן עוזריהם ,עובדיהם ,מנהליהם ,שותפיהם ,ובני משפחותיהם של כל הנזכרים לעיל.
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נספח א'
רשימת המוצרים המשתתפים במבצע
ברקוד

תיאור מוצר

7290010119950

דוריטוס חמוץ חריף  55גרם

7290100850916

דוריטוס חמוץ חריף  70גרם

7290106667266

דוריטוס חמוץ חריף  185גרם

7290010117857

דוריטוס חריף אש  55גרם

7290010117864

דוריטוס חריף אש  70גרם

7290106721333

דוריטוס חמוץ מתוק  55גרם

7290106721531

דוריטוס חמוץ מתוק  70גרם

7290106664203

דוריטוס חמוץ מתוק  185גרם

7290008753371

דוריטוס נאצ'ו  55גרם

7290100850909

דוריטוס נאצ'ו  70גרם

7290008753364

דוריטוס גריל  55גרם

7290100850923

דוריטוס גריל  70גרם

7290106528567

דוריטוס גריל  185גרם

7290008753388

דוריטוס טבעי  55גרם

7290100850930

דוריטוס טבעי  70גרם

7290106528628

דוריטוס טבעי  185גרם

7290106664487

דוריטוס פיצה  55גרם

7290106664494

דוריטוס פיצה  70גרם

7290107933872

דוריטוס מיני פיצה  55גרם

7290107933933

דוריטוס מיני פיצה  85גרם
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נספח ב' – הפרסים
MICROSOFT XBOX ONE CONSOLE

קונסולה

GB+KINECT SENSOR+DANCE CENTRAL+SPORTS RIVALS+ZOO500

משחק  Dirt rally: Legend editionמתאים ל- XBOX ONE
מושב למשחקי מרוצים וסימולטורים דגם  Evolutionמבית Playseat

מחשב  ALL IN ONE "21.5מבית  ASUSדגם  ET2230IUKBC034Xבעל מעבד ™Intel® Core
 i3-4160Tזיכרון  GB4דיסק קשיח  GB 7200RMP500ומערכת הפעלה  WIN 10ואחריות שנה איסוף
והחזרה
מכונת קפה נספרסו  Nespressoמסדרת איניסיה דגם  D40בצבע שחור
מערכת קולנוע ביתי משולבת  5.1ערוצים  Panasonicדגם  SC-XH333כולל Bluetooth
ספת חוליות  Lay-zeמידה  XLרכה במיוחד מתכווננת למגוון מצבים  +כרית תואמת
טלוויזיה  SAMSUNG LED Smart TV FULL HD "40דגם  UA-40J5500מעבד  4ליבות אינדקס
איכות תמונה  PQI400מנגנון  Hz100תמונה דפדפן אינטרנט מובנה  3כניסות  HDMIתקשורת WiFi
טיונר עידן +מובנה כולל תפריט בעברית
מקרר  98ליטר חזית שקופה
עורכת המבצע אינה מתחייבת לספק המוצרים המפורטים לעיל ויתכן כי תספק מוצרים מסוג זהה אך שווי
ערך למוצאים המצויינים לעיל.
עורכת המבצע אינה אחראית לאספקת הפרסים ,לטיבם ,אינה נותנת אחריות או שירות להם אשר ינתנו על
ידי ספק הפרסים
פרס חלופי:
שוברים לרשת איקאה ע"ס ₪ 10000
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נספח ג'
כתב קבלה ,אישור והודאת סילוק
אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי במסגרת מבצע " "GET A ROOMשל חברת שטראוס פריטו ליי בע"מ (להלן:
"שטראוס") זכיתי בחבילת מוצרים.
[יש לסמן  Xבמידה ומסכימ/ה]
אני מסכים ומאשר לשטראוס לצלם אותי בעת מסירת הפרס .התמונה ת פורסם באמצעי המדיה השונים .ידוע לי כי
לא אהיה זכאי לכל תמורה בגין התמונה וכי שטראוס תהיה רשאית שלא לפרסם כלל את התמונה.
ידוע לי כי האחריות על תקינות הפרס מוטלת על ספק הפרס ,ואינה חלה באופן כלשהו על שטראוס .שטראוס ו/או המפקח אינם
אחראים לאיכות הפרס וטיבו.
אני מצהיר/ה על הסכמתי לפרסום פרטי האישיים בדבר זכייתי.
אני החתום /חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי שטראוס ו/או מי
מטעמה בקשר עם זכייתי ו/או הנובעות מזכייתי.
הנני פוטר את שטראוס ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה ו/או המפקח באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כל
פגיעה או נזק ,מכל מין וסוג שהוא ,שיגרם לי כתוצאה ממימוש הפרס ,לרבות בגין נזקים גופניים ו/או כתוצאה מבעיות בריאותיות
או כהחמרה שלהן ושעשויים להיגרם כתוצאה ממימוש הפרס.
הנני מצהיר/ה כי אינני עובד או בן משפחה של עובד שטראוס ,עובדי תקשוב ,עובדי משרד הפרסום.
[יש לסמן  Xבמידה ורלוונטי]
הנני מצהיר כי הודעתי על בקשתי לותר על החבילה ולהמירה בשוברי קניה ע"ס  ₪ 10,000ברשת איקאה ואני
מתחייב כי אהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת המבצע ו/או המפקח ו/או מי מטעמה
בגין ויתור על הפרס והמרתו כאמור.
[יש לסמן  Xבמידה ורלוונטי]
הנני מצהיר כי הודעתי על ויתור על הפרס ואני מתחייב כי אהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה
כלפי עורכת המבצע ו/או המפקח ו/או מי מטעמה בגין אי חלוקת הפרס.
אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי שטראוס ו/או מי
מטעמה בקשר עם זכייתי ו/או הנובעות מזכייתי.
הנני מצהיר/ה כי אינני עובד או בן משפחה של עובד שטראוס ,תקשוב ,משרד הפרסום  ,R&Yחוליגנס ,יוניון.
תאריך_____________________:
שם הזוכה_________________________:
טלפון_____________________________:
חתימת הזוכה_______________________:

במידה והזוכה קטין יש למלא את הפרטים המופיעים מטה:
שם האפוטרופוס _________________________________:מספר ת.ז______________:.
כתובת________________________________________:
טלפון________________________________________:
חתימת האפוטרופוס_____________________________:

