תקנון הגרלה 'ספרייט – פאנטה' של החברה המרכזית לייצר משקאות
קלים
כללי :תקנון זה מתייחס לשתי הגרלות .הגרלה א – פעילות פאנטה
תות ' 'FantaTutוהגרלה ב – תקנון פעילות 'מגרדים וזוכים'
הגרלה א – פעילות פאנטה תות – ’‘FantaTut
בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:
"החברה"

החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ ,ח.פ 51-
 ,048213-6מרחוב הרב כהנמן  ,129בני ברק .טלפון03- :
 ;6712222פקס.03-6712310 :

"העוזרת לחברה"

חברת  GNS Digitialבע"מ ,ח"פ  513789719מרח'
החשמונאים  100תל אביב .טלפון ),03-5618090 (278
פקס.03-7642702 :

הפעילות

"אתר
מיניסייט"
"דף המותג"
"מוצרים
בפעילות"

 /אתר אינטרנט שכתובתוhttps:/fantatut.co.il/ :
מרכז הרשת החברתית של החברה
/https://www.facebook.com/fanta.isr

שכתובתו

המשתתפים בקבוק  1.5ליטר של משקה פאנטה בכל הטעמים.
יובהר ,כי רק המוצרים המשתתפים בפעילות שתוארו
לעיל יקנו הזדמנות להשתתף בהגרלה .כל משקה או
מוצר אחר של החברה שאינו צוין מפורשות לעיל
כמשתתף בפעילות לא יקנה כל זכות השתתפות
ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה
בגין האמור.

"קוד סידורי"

מספר סידורי ,הכולל אותיות ,אשר יופיע על גבי פקקי
המוצרים המשתתפים בפעילות.
יובהר ,כי הקוד הסידורי הינו קוד חד ערכי .מרגע הזנת
הקוד באתר הפעילות ,לא יהיה ניתן להשתמש בקוד
פעם נוספת.

"הצ'אט"

צ'אט אוטומטי ) (BOTאשר יופעל באמצעות(1) :
אפליקציית מסנג'ר ) (messengerשל פייסבוק – באמצעות
אתר פייסבוק ו/או באמצעות אפליקציית המסנג'ר היעודית
של פייסבוק למכשירים סלורלאריים; ) (2על מנת
להשתמש בצ'אט דרך המיניסייט יתחבר המשתתף לחשבון
הפייסבוק האישי של המשתמש.

"נקודות מכירה" ו -המקומות בהם ימכרו המוצרים המשתתפים בפעילות
המוצרים ברחבי הארץ.
"הפצת
המשתתפים בפעילות"
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יובהר כי החברה עושה כל מאמץ כי המוצרים
המשתתפים בפעילות ישווקו ויופצו ברחבי הארץ
בתקופת הפעילות ,אולם ככל שבנקודת מכירה מסוימת
לא ימצאו המוצרים המשתתפים בפעילות ,למשתתפים
ו/או מי מטעמם לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה כלפי החברה בגין האמור.
"רכישה כדין"

קניה באחת מנקודת המכירה של אחד או יותר מהמוצרים
המשתתפים בפעילות.

"איסוף כדין"

איתור ונטילה חוקית של מוצר המשתתף בפעילות.
לדוגמא ,של מוצר אשר הושלך לפח האשפה או נמצא
ברחוב ללא דורש.
יובהר כי החברה לא תיתן יד ,הכשר ו/או לגיטימציה לכל
מעשה ו/או רכישה בלתי חוקיים של מוצרים
המשתתפים בפעילות לרבות השחתת מארזי משקאות
המשתתפים בפעילות ,גניבה ,או זיוף של מוצרים
המשתתפים בפעילות ,או איסוף שאינו בגדר 'איסוף
כדין' לרבות סחר או מכירה של אחד או יותר מהמוצרים
המשתתפים בפעילות .ככל שלחברה יהיה חשד כי
המשתתף אסף את המוצרים בדרך שאינה חוקית ו/או
לגיטימית ,תפסול החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי
את המשתתף ולא תעמוד לו כל טענה ו/או דרישה בגין
האמור.

"חשבון משתמש"

חשבון אישי באתר הפעילות בו יתבקש המשתתף להזין שם
פרטי ושם משפחה ומספר טלפון תקין )"הפרטים
האישיים"( ,כתנאי מוקדם להשתתפות בפעילות .בכל פעם
בו המשתתף ירצה להיכנס לאתר הפעילות יהא עליו
להקיש את את הפרטים האישיים מחדש.

"משתתף"

אדם העונה על כל אלה (1) :מלאו לו ) 14ארבע עשרה(
שנים ביום השתתפותו בפעילות; ) (2הינו תושב ישראל
ו/או בעל היתר שהייה כדין; ) (3ביצע רכישה כדין ו/או אסף
כדין את המוצרים המשתתפים בפעילות; ו (4) -עמד ביתר
התנאים המפורטים בתקנון זה.
מובהר בזאת ,כי אדם אשר לא מלאו לו  14שנים ,לא
יהיה רשאי להשתתף ו/או לזכות בפרס במסגרת
הפעילות.
מובהר ,כי משתתף שהינו קטין ,כמשמעות המונח בחוק
הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,תשכ"ב,1962 -
צריך לקבל את הסכמת הורהו/אפוטרופסו החוקי על
מנת להשתתף בפעילות.
כמו כן ,מובהר בזאת ,כי משתתף אשר הינו קטין ואשר
זכה בפרס במסגרת הפעילות לא יהיה רשאי לקבלו
בעצמו ,אלא רק באמצעות הורהו או אפוטרופוס החוקי,
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והכל כמפורט בתקנון זה להלן.

"הפעילות"

פעילות של החברה ,הנערכת בהתאם להוראות ההיתר
הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק
העונשין ,התשל"ז ,1977-במסגרתה יופצו בסמיכות מרבית
לתקופת הפעילות המוצרים המשתתפים בפעילות
בנקודות מכירה ועל המשתתף לבצע רכישה כדין ו/או
איסוף כדין של פקקי הבקבוקים של המוצרים המשתתפים
בפעילות .על המשתתף יהיה להזין באתר הפעילות את
הקוד שנמצא מתחת לפקק על מנת שיוכל להיות להשתתף
בהגרלה .המערכת באופן רנדומלי תבחר בכל יום פעילות
עשרים ואחת ) (21מועמדים לזכייה בפרס.
אפשרות נוספת להשתתפות בהגרלה תהיה באמצעות
הצ'אט .על המשתתף יהיה להיכנס לצ'אט ולענות נכונה
על עשר ) (10חידות טריוויה ו/או פאזל .משתתף אשר
יענה נכונה כאמור יקנה למשתתף קוד השתתפות להגרלה
להזנה באתר הפעילות.
יובהר ,כי כל משתתף אשר יבחר לקחת חלק בפעילות דרך
הצ'אט יוכל לקבל עד קוד סידורי אחד ) (1בכל יום פעילות
ועד סה"כ חמש ) (5קודים סידוריים בכל תקופת הפעילות.
מובהר כי ,ההגרלה תבוצע במערכת אוטומטית אשר
מבצעת את בחירת המועמדים לזכייה באופן רנדומלי.

"תקופת הפעילות"

מיום  26.7.17בשעה  12:00ועד ליום  09.08.17בשעה
.12:00

"יום פעילות"

בימי חול )א'-ה'( החל מהשעה  12:00בבוקר עד ליום
המחרת בשעה  ,12:00יום שישי מהשעה  12:00ועד ליום
א' שלאחריו בשעה  12:00ייחשב כיום פעילות אחד.
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שעון העוזרת לחברה הוא השעון הקובע לעניין
הפעילות.
החברה רשאית לשנות את תקופת הפעילות ,להאריכה,
לקצרה ,לחלקה לחלקים ,או לבטלה באופן מוחלט,
בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידי החברה ו/או מי
מטעמה באתר הפעילות ,ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא
תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה
בגין כך.
"פרס יומי"

החברה תחלק בכל יום פעילות עשרים ואחת ) (21פרסים
למועמדים לזכייה שיבחרו על ידי מערכת אוטומטית באופן
אקראי .חלוקת הפרסים תיעשה באמצעות המערכת
האוטומטית באופן רנדומלי.
-

אחד ) (1מצלמת פלואוריד בכל יום פעילות של
חברת  FujiFilmדגם אינסטקס מיני ;8

-

אחד ) (1רחפן מדגם  Parrot Mamboבכל יום
פעילות;

-

שלוש ) (3זוגות אזניות ) (BlueToothקשת
איכותיות בכל יום פעילות מדגם ;JBL T450BT

-

אחד ) (1רמקול אלחוטי נטען מבית  JBLבכל יום
פעילות;

-

חמישה עשר ) (15שוברים בכל יום פעילות
להזמנת פיצה משפחתית ,תוספת ובקבוק פאנטה
בנפח  1.5ליטר בטעמים הזמינים בסניף הרלוונטי
)מרשת פיצה האט( לקנייה במקום ו/או להזמנת
משלוח לבית הזוכה;

החברה תחלק בכל תקופת הפעילות מאתיים חמישים
ושניים ) (252פרסים יומיים בסה"כ.
"פרס החופשה"

מבין כל הקודים שהוזנו תוגרל בסוף תקופת הפעילות ביום
 10.8.2017בנוכחות המפקח ,טיסה אחת ) (1לחו"ל
לברצלונה /אמסטרדם /בודפשט /פראג /ברלין הכוללת
טיסה ומלון ברמת  4כוכבים )אירוח על בסיס לינה וארוחת
בוקר( לשלושה ) (3לילות.
הפרס לא יהיה תקף למימוש בחודשים יולי/אוגוסט וחגים
יהודים ונוצרים.
תוקף למימוש עד ה.30.6.2018-
ה"פרס היומי" ו"-פרס החופשה" יקראו לעיל ולהלן
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ה"פרסים".
יובהר כי החברה תחלק בכל תקופת הפעילות בסך הכל
עד מאתיים חמישים ושלושה ) (253פרסים בסה"כ.
החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את זהות הפרסים
ו/או את כמותם ו/או להוסיף עליו פרסים נוספים ,והכל
לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ובכפוף להוראות
כל דין .עדכונים לעניין זה יפורסמו באתר ההגרלה
ולמשתתפים לא תעמוד כל דרישה ו/או תובענה בקשר
עם האמור ,והכל בכפוף להוראות ההיתר הכללי
כהגדרתו לעיל.
עוד יובהר כי למשתתף אין אפשרות לבטל את קבלת
הפרסים ,כולם או מקצתם ו/או להחליפם בפרסים
אחרים .טענות בדבר שינוי או ביטול פרס לא יתקבלו
ולא תעמוד למשתתף כל דרישה לחברה ו/או לעוזרת
לחברה בגין האמור.
"המלווה"

חבר/ה או בן משפחה של הזוכה בפרס החופשה שנבחר
על ידי הזוכה ,אשר (1) :הינו מעל גיל  (2) ;18הינו תושב
ישראל ו/או בעל היתר שהייה כדין; ) (3חתם על נספח א'
המצ"ב לתקנון זה.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל יודגש ,כי ככל שהזוכה בפרס
החופשה הינו קטין ,על המלווה להיות אפוטרופסו של
הזוכה בפרס ולחתום על הטפסים הרלוונטיים בנספח ב'.

"מועמדים לזכייה"

משתתפים בתקופת הפעילות אשר (1) :אספו או רכשו
כדין מוצרים המשתתפים בפעילות; ) (2נכנסו לאתר
הפעילות ופתחו חשבון משתתף כנדרש; ) (3הזינו את
הקוד הסידורי של על הפקק של המוצרים המשתתפים
בפעילות; ) (4הוגרלו על ידי המערכת ) (5מסרו פרטים
אישיים ,נכונים ומדויקים באתר הפעילות; ו (6) -עמדו בכל
יתר תנאי תקנון זה.
יובהר כי הזנת הקוד הסידורי של המוצרים המשתתפים
בפעילות והגרלת הקוד שהוזן באתר הפעילות אינו
מבטיח זכיה בפרס והזכייה תתאפשר רק לאחר וידוא
החברה כי המשתף אסף כדין את פקקי המוצרים
המשתתפים בפעילות )שהודפסו על גבי פקקים
מקוריים ואותנטיים שיוצרו על-ידי החברה ו/או מי
מטעמה(.
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מועמדים לזכייה בכל תקופת הפעילות אשר (1) :עמדו בכל
תנאי מתנאי תקנון זה; ) (2לא נפסלו מלהיות מועמדים
לזכייה על פי הוראות תקנון זה; ) (3לא נמנעה מהם קבלה
או מימוש של פרס ע"פ הוראות תקנון זה; ) (4הוכרזו
כזוכים בפרס הרלוונטי על ידי החברה לפי המנגנון
המפורט בתקנון זה; ו (5) -בהתאם לאופי הפרס ואופי
מסירתו לזוכים  -חתמו הם ואפוטרופסיהם )במידת הצורך(
על הטופס המצ"ב בנספח א' ,ובמידה שמדובר בזוכי פרס
החופשה -יחתמו הם ואפוטרופסיהם )במידת הצורך( על
הטופס המצ"ב בנספח ב'.

"זוכה"

יובהר ויודגש ,כי כל קוד סידורי יכול לשמש את
המשתתף לצורך הזנתו פעם אחת בלבד באתר
הפעילות .למן המימוש של כל קוד סידורי מסוים ,לא
ניתן יהיה לעשות שימוש מכל מן וסוג שהוא באותו קוד
סידורי .המשתתף מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה לזכייה בכל פרס בהסתמך על קוד סידורי
ששימש אותו זה מכבר בבקשתו לממש זכייה אחרת
בפרס.
הוראות תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת כמפורט להלן.

התקנון"
.1

.2

מבוא להגרלה א'
.1.1

המבוא לתקנון ,ההגדרות שבו ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

.1.2

במהלך תקופת הפעילות ,תערוך החברה פעילות בשם "."FantaTut
במסגרת פעילות זו ועל פי הוראות התקנון ,יוכלו משתתפים לקחת חלק
בפעילות ,והכל כמפורט בתקנון זה.

.1.3

יובהר כי ייתכן ובמהלך הפעילות יעודכן התקנון מעת לעת .התקנון המעודכן
יפורסם באתר הפעילות .נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא הנוסח
המעודכן שפורסם כאמור ,אף אם המשתתף או אדם אחר הסתמך על נוסח
קודם.

.1.4

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה
לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות ,לרבות באתר הפעילות ו/או בכל
דרך אחרת ,למעט הודעה מטעם החברה בדבר שינוי תקנון זה ,תגברנה
הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

.1.5

בכל הנוגע להגרלות ,יהיו הוראות תקנון זה כפופות להוראות ההיתר הכללי.

.1.6

בתקנון הפעילות השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה
בלשון נקבה ו/או רבים.

ההשתתפות בפעילות
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.2.1

ההשתתפות בפעילות והאפשרות להיות מועמד לזכייה בפרס תתאפשר רק
למשתתף אשר מילא אחר כל ההוראות באתר הפעילות ,ובכפוף לתקנון זה.

.2.2

ההשתתפות תיעשה באופן הבא:
.2.2.1

אדם המעוניין להשתתף בפעילות ,ירכוש ו/או יאסוף כדין מוצרים
המשתתפים בפעילות במהלך תקופת הפעילות )כהגדרתם לעיל(.

.2.2.2

המשתתף ייכנס לאתר הפעילות ויפתח חשבון משתמש כהגדרתו
לעיל .האחריות על הזנת הפרטים האישיים ,באופן מדויק ומלא
כאמור לעיל ,חלה אך ורק על המשתתף ולחברה ו/או לעוזרת
לחברה לא תהיה כל אחריות על התאמת הפרטים .הקלדה שלא
תכלול נתונים מלאים ו/או מדויקים ו/או עדכניים תיפסל ולא
תשתתף בפעילות.
כניסה לאתר הפעילות או הזנת קוד סידורי אינה מהווה ראיה
או הבטחה לקבלת פרס כלשהו.

.2.2.3

יובהר ,כי על המשתתף לאשר על ידי לחיצה על תיבת סימון
וירטואלית )" ("check boxאשר תופיע באתר הפעילות כי הינו
מעל גיל  ,14כי קרא תקנון זה והוא מסכים לכל תנאיו.

.2.2.4

המשתתף יזין את הקוד אשר יופיע על תחתיות פקקי המוצרים
המשתתפים בפעילות ו/או אשר קיבל באמצעות השתתפות
בצ'אט .יובהר כי הקודים הסידוריים הינם חד ערכיים ומרגע
שימוש בקוד הסידורי ,לא תעמוד למשתתף אפשרות להזין
אותו בשנית.

.2.2.5

יובהר ,כי כל משתתף רשאי להזין מספר קודים סידוריים שונים
שיחפוץ במהלך תקופת הפעילות .עם זאת יודגש ,כי כל משתתף
יהיה לפרס חופשה אחד בלבד ,במהלך כל תקופת הפעילות ,ולא
תעמוד למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה
ו/או העוזרת לחברה.

.2.3

יובהר ,כי כתנאי מוקדם לזכייה באחד מהפרסים ,יהיה על מועמד לזכייה
להציג בפני החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן ,את הפקקים
והקודים הסידוריים השונים המוטבעים על תחתיות הפקקים של
המוצרים המשתתפים בפעילות/או אשר קיבל באמצעות הצ'אט ,לפי
דרישת החברה .מועמד לזכייה שלא יציג בפני החברה ו/או העוזרת
לחברה ו/או מי מטעמן את הפקקים הנדרשים כאמור ,לא יהיה זכאי
לקבל את הפרס ולא תעמוד לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי
החברה ו/או העוזרת לחברה.

.2.4

יובהר כי החברה ,העוזרת לחברה ומי מטעמן רשאיות בכל עת במהלך
תקופת הפעילות ,לפי שיקול דעתן הבלעדי ,לפסול כל משתתף אשר נחשד
כי ביצע רכישה ו/או אסף שלא כדין את המוצרים המשתתפים בפעילות ו/או
ישנו חשש כי לא עמד מלכתחילה בהוראות תקנון זה.
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.2.5

.3

בנוסף ,החברה ו/או מי מטעמה רשאית לפסול באופן חלוט וסופי משתתף
ספציפי ולמנוע ממנו את האפשרות לזכייה בפרס כלשהו ,מחמת התנהגות
בלתי הולמת חוזרת ונשנית לרבות חשד לזיוף/גניבת קודים ,ונדליזם או
התנהגות בלתי הולמת בנקודות מכירה ו/או מעשה בלתי חוקי בעת איסוף
הפקקים )לרבות פתיחה שלא כדין של מארזי החברה( ,ו/או מכל סיבה
אחרת ,לפי שיקול דעתן הבלעדי.

איתור הזוכה וקבלת הפרסים
.3.1

עד שלושה ימים לאחר תום תקופת הפעילות תיצור החברה ו/או מי מטעמה
קשר עם המועמד הרלוונטי לזכייה בפרס על פי הפרטים האישיים שהזין
באתר הפעילות.

.3.2

החברה ו/או מי מטעמה תנסה ליצור קשר עם המועמד לזכייה באמצעות
קיום שיחת טלפון בפועל עמם ,וזאת לפחות שלוש ) (3פעמים ובפרק זמן
שלא יפחת משבעים ושתיים ) (72שעות .הניסיונות ליצור קשר עם המועמד
לזכייה ,ייעשו בשעות העבודה הרגילות של החברה וייעשו במרווחים של
שעתיים לפחות בין התקשרות להתקשרות.

.3.3

החברה ו/או מי מטעמה לא תשאיר למועמד לזכייה הודעה בדבר בחירתו
כמועמד לזכייה ולא תציג כל שאלה אלא למועמד לזכייה עצמו .במועד יצירת
הקשר ולאחר וידוא פרטי המועמד לזכייה ,החברה ו/או מי מטעמה ,תפעל
בהתאם לשיקול דעתה ובהתאם לסוג הפרס ,לבחירת אמצעי ומועד למסירת
הפרס למועמד לזכייה וזאת באמצעות מייל ו/או שליח ו/או באמצעות הגעה
פיזית של המועמד לזכייה למסירת הפרס במקום שייקבע על ידי החברה ו/או
העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן )"מסירת הפרס"(.

.3.4

מועמד לזכייה ימציא במעמד מסירת הפרס ו/או בטרם מסירתו ,כפי שיקבע
ע"י החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן ולפי דרישתן ובמקום
שייקבע על ידן ,את הפקקים המכילים את הקוד הסידורי וכן ותעודת זהות
)כולל ספח( ,אשר פרטיה זהים לפרטים שהזין המשתתף בעת יצירת חשבון
המשתמש ,וכן ימציא את נספח א' כשהוא חתום .ככל שהמועמד לזכייה הינו
קטין ,יחולו הוראות סעיף זה על אפוטרופסו כדין; האפוטרופוס ינכח במועד
מסירת הפרס יחד עם המועמד לזכייה הקטין .במועד מסירת הפרס ימציא
האפוטרופוס את תעודת הזהות שלו וכן ימציא את נספח א' ,ובמידת הצורך
את נספח ב' כשהם חתומים.

.3.5

החברה ו/או העוזרת לחברה ,תהיינה רשאיות ,לפי שיקול דעתן הבלעדי,
לשלוח את הפרס באמצעות שליח ו/או מייל ,ובמקרה כאמור תהיה החברה
ו/או העוזרת לחברה רשאיות לדרוש מהמועמד לזכייה כי נספח א'  +צילום
ת"ז וצילום הקודים על גבי הפקקים יישלחו אליהן מבעוד מועד בתוך תקופת
זמן שתיקבע על-ידן או יימסרו לידי השליח ,זאת כתנאי לשליחת הפרס.
החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן תהיינה רשאיות לפסול מועמד
לזכייה ,לפי שיקול דעתן הבלעדי ,אם המועמד לזכייה בפרס לא יעמוד
בהוראות סעיף זה.
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.4

.3.6

מועמד לזכייה שנבצר ממנו להגיע למעמד מסירת הפרס ,בכפוף לאישור
מראש של החברה ו/או העוזרת לחברה לכך ,יהיה רשאי לייפות את כוחו של
בגיר מטעמו לייצגו במעמד מסירת הפרס .במקרה זה יידרש מיופה הכוח
להציג במעמד מסירת הפרס את תעודת הזהות שלו ,צילום תעודת הזהות
של המועמד לזכייה ,נספח א' חתום ע"י המועמד לזכייה ,וכן ייפוי כוח בכתב
מאת המועמד לזכייה.

.3.7

ככל שלא אותר המועמד לזכייה בטווח הזמן האמור לעיל ו/או נפסל בגין אי
עמידתו בתנאי תקנון זה ו/או כי קיים חשד כי מועמדותו לזכייה הושגה
בדרכים שאינן כשרות )לרבות ביצוע עבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית ו/או
רכישה או איסוף שלא כדין ו/או בדרך של פריצה לאתר הפעילות ו/או לצ'אט(
ו/או כי אינו מעוניין או יכול לממש את הפרס ,ייפסל ,ותחתיו יבוא המשתתף
שדורג במקום הבא ,אשר ייחשב כמועמד לזכייה בפרס ויחולו לגביו ההוראות
הנ"ל בהתאמה ,וחוזר חלילה .מובהר כי מועמד לזכייה בפרס שנפסל לא
יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא מהחברה ו/או מהעוזרת לחברה ו/או מי מטעמן.

הפרסים
.4.1

מועמד לזכייה בפרס יחתום לפי דרישת החברה על טופס ההתחייבות
והצהרת הזוכה המצורף כנספח א' וככל שמדובר בפרס החופשה אז על
נספח ב' .יודגש ,כי ככל שמועמד לזכייה בפרס יסרב לחתום על הטופס
הנ"ל  -ייפסל המועמד לזכייה ולא תעמוד לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה
כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

.4.2

החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את זהות כל אחד מהפרסים )כהגדרתו
לעיל( ו/או את כמותו ו/או מרכיביו ו/או להוסיף עליו פרסים נוספים ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

.4.3

יובהר ,כי ייתכן שהפרסים ואופן מימושם יהיו כפופים למגבלות נוספות ,כפי
שיימסרו לזוכה ע"י החברה ו/או מי מטעמה.

.4.4

מרגע מסירת הפרס לזוכה בפרס ,לא תעמוד לו כל טענה ו/או תביעה ו/או
דרישה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן ,לרבות בגין מימוש
הפרס או אי מימושו ,ולרבות בשל כל שינוי בו מכל סוג שהוא .כל אחד
מהמשתתפים ,ובכלל זאת המלווים מוותרים על כל טענה ו/או תביעה ו/או
דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין האמור.

.4.5

יובהר ,כי מועד ואופן אספקת כל פרס בפועל ,ייקבע על-ידי החברה ו/או מי
מטעמה ,ולזוכה לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה
בגין האמור ,לרבות בשל כל עיכוב או דחייה במועד קבלת פרס כלשהו.

.4.6

ידוע למשתתפים כי השתתפותם בפעילות זו הינה למטרת השעשוע ולשם
ההנאה המושגת מעצם ההשתתפות בפעילות .במידה ויחול שינוי בפרס עליו
הוכרז כל זוכה ,לא תהיה למשתתפים ו/או למלווים כל טענה ו/או תביעה ו/או
דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.
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.4.7

הפרס שיחולק במסגרת פעילות זו אינו ניתן להחלפה ,להחזרה ,למכירה,
להעברה ,לשינוי או להמרה על ידי הזוכים לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל
פרס ו/או מוצר אחר.
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הגרלה ב – פעילות 'מגרדים וזוכים'
בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:
"החברה"

החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ ,ח.פ 51-
 ,048213-6מרחוב הרב כהנמן  ,129בני ברק .טלפון03- :
 ;6712222פקס.03-6712310 :

"העוזרת לחברה"

חברת  GNS Digitialבע"מ ,ח"פ  513789719מרח'
החשמונאים  100תל אביב .טלפון ),03-5618090 (278
פקס.03-7642702 :

"אתר
מיניסייט"

הפעילות

"דף המותג"

 /אתר אינטרנט שכתובתו.Spriteandfanta.co.il :

מרכז הרשת החברתית של החברה
/https://www.facebook.com/fanta.isr
https:// Facebook.com/Sprite.il/

שכתובתו

"מוצרים המשתתפים בקבוק  1.5ליטר של משקה פאנטה בכל הטעמים ,בקבוק
 1.5ליטר ספרייט ,בקבוק  1.5ליטר ספרייט זירו ,מארז
בפעילות"
שישייה  1.5ליטר ספרייט ומארז שישייה  1.5ליטר ספרייט
זירו.
יובהר ,כי רק המוצרים המשתתפים בפעילות שתוארו
לעיל יקנו הזדמנות להשתתף בהגרלה .כל משקה או
מוצר אחר של החברה שאינו צוין מפורשות לעיל
כמשתתף בפעילות לא יקנה כל זכות השתתפות
ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה
בגין האמור.
"קוד סידורי"

מספר סידורי ,הכולל אותיות ,אשר יופיע על גבי פקקי
המוצרים המשתתפים בפעילות.
יובהר ,כי הקוד הסידורי הינו קוד חד ערכי .מרגע הזנת
הקוד באתר הפעילות ,לא יהיה ניתן להשתמש בקוד
פעם נוספת.

"נקודות מכירה" ו -המקומות בהם ימכרו המוצרים המשתתפים בפעילות
המוצרים ברחבי הארץ.
"הפצת
המשתתפים בפעילות"
יובהר כי החברה עושה כל מאמץ כי המוצרים
המשתתפים בפעילות ישווקו ויופצו ברחבי הארץ
בתקופת הפעילות ,אולם ככל שבנקודת מכירה מסוימת
לא ימצאו המוצרים המשתתפים בפעילות ,למשתתפים
ו/או מי מטעמם לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה כלפי החברה בגין האמור.
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"רכישה כדין"

קניה באחת מנקודת המכירה של אחד או יותר מהמוצרים
המשתתפים בפעילות.

"איסוף כדין"

איתור ונטילה חוקית של מוצר המשתתף בפעילות.
לדוגמא ,של מוצר אשר הושלך לפח האשפה או נמצא
ברחוב ללא דורש.
יובהר כי החברה לא תיתן יד ,הכשר ו/או לגיטימציה לכל
מעשה ו/או רכישה בלתי חוקיים של מוצרים
המשתתפים בפעילות לרבות השחתת מארזי משקאות
המשתתפים בפעילות ,גניבה ,או זיוף של מוצרים
המשתתפים בפעילות ,או איסוף שאינו בגדר 'איסוף
כדין' לרבות סחר או מכירה של אחד או יותר מהמוצרים
המשתתפים בפעילות .ככל שלחברה יהיה חשד כי
המשתתף אסף את המוצרים בדרך שאינה חוקית ו/או
לגיטימית ,תפסול החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי
את המשתתף ולא תעמוד לו כל טענה ו/או דרישה בגין
האמור.

"חשבון משתמש"

חשבון אישי באתר הפעילות בו יתבקש המשתתף להזין שם
פרטי ושם משפחה ,גיל ,עיר מגורים ומספר טלפון תקין
)"הפרטים האישיים"( ,כתנאי מוקדם להשתתפות
בפעילות .בכל פעם בו המשתתף ירצה להיכנס לאתר
הפעילות יהא עליו להקיש את מספר הטלפון הנייד איתו
ביצע רישום לראשונה לחשבון המשתמש.

"משתתף"

אדם העונה על כל אלה (1) :מלאו לו ) 14ארבע עשרה(
שנים ביום השתתפותו בפעילות; ) (2הינו תושב ישראל
ו/או בעל היתר שהייה כדין; ) (3ביצע רכישה כדין ו/או אסף
כדין את המוצרים המשתתפים בפעילות; ו (4) -עמד ביתר
התנאים המפורטים בתקנון זה.
מובהר בזאת ,כי אדם אשר לא מלאו לו  14שנים ,לא
יהיה רשאי להשתתף ו/או לזכות בפרס במסגרת
הפעילות.
מובהר ,כי משתתף שהינו קטין ,כמשמעות המונח בחוק
הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,תשכ"ב,1962 -
צריך לקבל את הסכמת הורהו/אפוטרופסו החוקי על
מנת להשתתף בפעילות.
כמו כן ,מובהר בזאת ,כי משתתף אשר הינו קטין ואשר
זכה בפרס במסגרת הפעילות לא יהיה רשאי לקבלו
בעצמו ,אלא רק באמצעות הורהו או אפוטרופוס החוקי,
והכל כמפורט בתקנון זה להלן.
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"הפעילות"

פעילות של החברה ,הנערכת בהתאם להוראות ההיתר
הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק
העונשין ,התשל"ז ,1977-במסגרתה יופצו בסמיכות מרבית
לתקופת הפעילות המוצרים המשתתפים בפעילות
בנקודות מכירה ברחבי הארץ ועל המשתתף לבצע רכישה
כדין ו/או איסוף כדין של פקקי הבקבוקים מהמוצרים
המשתתפים בפעילות .על המשתתף יהיה להזין את הקוד
שנמצא מתחת לפקק באתר הפעילות על מנת שיוכל
להשתתף בהגרלה .כל קוד יקנה למשתתף כרטיס גירוד.
בכל יום פעילות שלוש מאות עשרים ותשעה ) (329כרטיסי
גירוד יזכו בפרס.
מובהר כי ,המערכת הינה מערכת אוטומטית אשר
מבצעת את בחירת המועמדים לזכייה באופן רנדומלי.
המשתתף מוותר על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם
האמור ומתחייב לעקוב באופן מתמשך אחר הוראות
ופרסומי החברה בנושא ,לרבות בתקנון זה ,בקשר עם
פעילות.

"תקופת הפעילות"

מיום  10.9.2017בשעה  10:00ועד ליום  2.10.2017בשעה
.10:00

"יום פעילות"

בימי חול )א'-ה'( החל מהשעה  10:00בבוקר עד ליום
המחרת בשעה  ,10:00יום שישי מהשעה  10:00ועד ליום
א' שלאחריו בשעה  10:00ייחשב כיום פעילות אחד לעניין
הפעילות .מובהר ,כי בראש השנה בתקופה שבין ה-
 20.9.17ועד ה 23.9.17-יחשבו כיום פעילות אחד בתקופת
הפעילות וכי מכניסת יום כיפור )יום שישי(29.9.2017 -
ועד צאת יום כיפור )יום שבת (30.9.2017 -המערכת לא
תהא פעילה ולכן החל מיום שישי ה 29.9.17-בשעה 10:00
ועד ליום ב' ה 2.10.17-בשעה  10:00יחשב כיום פעילות
אחד.
שעון העוזרת לחברה הוא השעון הקובע לעניין
הפעילות.
החברה רשאית לשנות את תקופת הפעילות ,להאריכה,
לקצרה ,לחלקה לחלקים ,או לבטלה באופן מוחלט,
בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידי החברה ו/או מי
מטעמה באתר הפעילות ,ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא
תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה
בגין כך.

"פרס יומי"

החברה תחלק בכל יום פעילות שלוש מאות עשרים ותשעה
) (329פרסים יומיים למועמדים לזכייה שיבחרו על ידי
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מערכת אוטומטית באופן אקראי .חלוקת הפרסים תיעשה
באמצעות המערכת האוטומטית באופן רנדומלי.
 .1מאה עשרים וחמישה ) (125שוברים בכל יום פעילות
לקבלת מארז של שישייה  1.5ליטר ספרייט או ספרייט זירו
או מארז של רביעייה  1.5ליטר פאנטה אורנג' בהתאם
לבחירת החברה למימוש ברשתות השיווק כמפורט בשובר;
 .2תשעים וארבעה ) (94שוברים בכל יום פעילות ליצירת
אלבום תמונות  -אלבום קלאסי  A4בכריכה קשה24 ,
עמודים כולל משלוח )בדואר רשום( באתר אלבומי -
 /https://www.albume.co.ilבתוקף למימוש למשך
שלושה חודשים; .
 .3תשעים וארבעה ) (94זרי פרחים קבועים מראש )אינם
ניתנים לבחירה( בכל יום פעילות לאיסוף בסניפי זר4יו
)ללא אפשרות משלוח( בשווי תשעים שקלים חדשים
) (₪90למימוש עד ;31.10.17
 .4ארבעה עשר ) (14שוברי  DREAMCARDבכל יום
פעילות בשווי שלוש מאות שקלים חדשים )(₪ 300
למימוש ברשתות המופיעות בחזית הכרטיס בישראל בלבד
)למעט עודפים( ובכפוף להתניות המופיעות בגב הכרטיס.
תו הקנייה יימסר כקוד דיגיטלי;
 .6 .5שתי ) (2טלוויזיות  "32 LCDבכל יום פעילות.
תו הקנייה הוא תו דיגיטלי אשר את תנאיו ניתן לראות
בלינקwww.gift-card.co.il :
החברה תחלק בכל תקופת הפעילות בסך הכל עד
חמשת אלפים מאתיים שישים וארבעה ) (5,264פרסים
יומיים בסה"כ.
"פרס החופשה"

בכל יום פעילות ,מבין כל הקודים הסידוריים שהוזנו באותו
יום פעילות ,תוגרל טיסה אחת ) (1באמצעות מערכת
אוטומטית באופן אקראי ,לחו"ל לברצלונה /אמסטרדם/
בודפשט /פראג /ברלין הכוללת טיסה ומלון ברמת  4כוכבים
)אירוח על בסיס לינה וארוחת בוקר( לשלושה ) (3לילות.
הפרס לא יהיה תקף למימוש בחודשים יולי/אוגוסט וחגים
יהודים ונוצרים.
תוקף למימוש עד ה.30.6.2018-
ה"פרס היומי" ו"-פרס החופשה" יקראו לעיל ולהלן
ה"פרסים".
יובהר כי החברה תחלק בכל תקופת הפעילות בסך הכל
עד חמשת אלפים מאתיים ושמונים ) (5,280פרסים
בסה"כ.
החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את זהות הפרסים
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ו/או את כמותם ו/או להוסיף עליו פרסים נוספים ,והכל
לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ובכפוף להוראות
כל דין .עדכונים לעניין זה יפורסמו באתר ההגרלה
ולמשתתפים לא תעמוד כל דרישה ו/או תובענה בקשר
עם האמור ,והכל בכפוף להוראות ההיתר הכללי
כהגדרתו לעיל.
עוד יובהר כי למשתתף אין אפשרות לבטל את קבלת
הפרסים ,כולם או מקצתם ו/או להחליפם בפרסים
אחרים .טענות בדבר שינוי או ביטול פרס לא יתקבלו
ולא תעמוד למשתתף כל דרישה לחברה ו/או לעוזרת
לחברה בגין האמור.
"המלווה"

חבר/ה או בן משפחה של הזוכה בפרס החופשה שנבחר
על ידי הזוכה ,אשר (1) :הינו מעל גיל  (2) ;18הינו תושב
ישראל ו/או בעל היתר שהייה כדין; ) (3חתם על נספח א'
המצ"ב לתקנון זה.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל יודגש ,כי ככל שהזוכה בפרס
החופשה הינו קטין ,על המלווה להיות אפוטרופסו של
הזוכה בפרס ולחתום על הטפסים הרלוונטיים בנספח ב'.

"מועמדים לזכייה"

משתתפים בתקופת הפעילות אשר (1) :אספו או רכשו
כדין מוצרים המשתתפים בפעילות; ) (2נכנסו לאתר
הפעילות ופתחו חשבון משתתף כנדרש; ) (3הזינו את
הקוד הסידורי של על הפקק של המוצרים המשתתפים
בפעילות; ) (4הוגרלו על ידי המערכת ) (5מסרו פרטים
אישיים ,נכונים ומדויקים באתר הפעילות; ו (6) -עמדו בכל
יתר תנאי תקנון זה.
יובהר כי הזנת הקוד הסידורי של המוצרים המשתתפים
בפעילות והגרלת הקוד שהוזן באתר הפעילות אינו
מבטיח זכיה בפרס והזכייה תתאפשר רק לאחר וידוא
החברה כי המשתף הצליח לאסוף כדין את הקודים
הסידוריים המשתתפים בפעילות )שהודפסו על גבי
פקקים מקוריים ואותנטיים שיוצרו על-ידי החברה ו/או
מי מטעמה(.

"זוכה"

מועמדים לזכייה אשר (1) :עמדו בכל תנאי מתנאי תקנון
זה; ) (2לא נפסלו מלהיות מועמדים לזכייה על פי הוראות
תקנון זה; ) (3לא נמנעה מהם קבלה או מימוש של פרס
ע"פ הוראות תקנון זה; ) (4הוכרזו כזוכים בפרס הרלוונטי
על ידי החברה לפי המנגנון המפורט בתקנון זה; ו(5) -
בהתאם לאופי הפרס ואופי מסירתו לזוכים  -חתמו הם
ואפוטרופסיהם )במידת הצורך( על הטופס המצ"ב בנספח
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א' ,ובמידה שמדובר בזוכי פרס החופשה -יחתמו הם
ואפוטרופסיהם )במידת הצורך( על הטופס המצ"ב בנספח
ב'.
יובהר ויודגש ,כי כל קוד סידורי יכול לשמש את
המשתתף לצורך הזנתו פעם אחת בלבד באתר
הפעילות .למן המימוש של כל קוד סידורי מסוים ,לא
ניתן יהיה לעשות שימוש מכל מן וסוג שהוא באותו קוד
סידורי .המשתתף מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה לזכייה בכל פרס בהסתמך על קוד סידורי
ששימש אותו זה מכבר בבקשתו לממש זכייה אחרת
בפרס.
"התקנון"
.5

.6

הוראות תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת כמפורט להלן.

מבוא להגרלה ב'
.5.1

המבוא לתקנון ,ההגדרות שבו ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

.5.2

במהלך תקופת הפעילות ,תערוך החברה פעילות בשם "מגרדים וזוכים".
במסגרת פעילות זו ועל פי הוראות התקנון ,יוכלו משתתפים לקחת חלק
בפעילות ,והכל כמפורט בתקנון זה.

.5.3

יובהר כי ייתכן ובמהלך הפעילות יעודכן התקנון מעת לעת .התקנון המעודכן
יפורסם באתר הפעילות .נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא הנוסח
המעודכן שפורסם כאמור ,אף אם המשתתף או אדם אחר הסתמך על נוסח
קודם.

.5.4

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה
לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות ,לרבות באתר הפעילות ו/או בכל
דרך אחרת ,למעט הודעה מטעם החברה בדבר שינוי תקנון זה ,תגברנה
הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

.5.5

בכל הנוגע להגרלות ,יהיו הוראות תקנון זה כפופות להוראות ההיתר הכללי.

.5.6

בתקנון הפעילות השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה
בלשון נקבה ו/או רבים.

ההשתתפות בפעילות
.6.1

ההשתתפות בפעילות והאפשרות להיות מועמד לזכייה בפרס תתאפשר רק
למשתתף אשר מילא אחר כל ההוראות באתר הפעילות ,ובכפוף לתקנון זה.

.6.2

ההשתתפות תיעשה באופן הבא:
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.6.2.1

אדם המעוניין להשתתף בפעילות ,ירכוש ו/או יאסוף כדין מוצרים
המשתתפים בפעילות במהלך תקופת הפעילות )כהגדרתם לעיל(.

.6.2.2

המשתתף ייכנס לאתר הפעילות ויפתח חשבון משתמש כהגדרתו
לעיל .האחריות על הזנת הפרטים האישיים ,באופן מדויק ומלא
כאמור לעיל ,חלה אך ורק על המשתתף ולחברה ו/או לעוזרת
לחברה לא תהיה כל אחריות על התאמת הפרטים .הקלדה שלא
תכלול נתונים מלאים ו/או מדויקים ו/או עדכניים תיפסל ולא
תשתתף בפעילות.
כניסה לאתר הפעילות או הזנת קוד סידורי אינה מהווה ראיה
או הבטחה לקבלת פרס כלשהו.

.7

.6.2.3

יובהר ,כי על המשתתף לאשר על ידי לחיצה על תיבת סימון
וירטואלית )" ("check boxאשר תופיע באתר הפעילות כי הינו
מעל גיל  ,14כי קרא תקנון זה והוא מסכים לכל תנאיו.

.6.2.4

המשתתף יזין את הקוד אשר יופיע על תחתיות פקקי המוצרים
המשתתפים בפעילות שרכש ו/או אסף כדין .יובהר כי הקודים
הסידוריים הינם חד ערכיים ומרגע שימוש בקוד הסידורי ,לא
תעמוד למשתתף אפשרות להזין אותו בשנית.

.6.2.5

יובהר ,כי כל משתתף רשאי להזין מספר קודים סידוריים שונים
שיחפוץ במהלך תקופת הפעילות.

.6.3

יובהר ,כי כתנאי מוקדם לזכייה באחד מהפרסים ,יהיה על מועמד לזכייה
להציג בפני החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן ,את הפקק
והקוד הסידורי השונים המוטבעים על תחתיות הפקק של המוצרים
המשתתפים בפעילות ,לפי דרישת החברה .מועמד לזכייה שלא יציג בפני
החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן את הפריטים הנדרשים
כאמור ,לא יהיה זכאי לקבל את הפרס ולא תעמוד לו כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה.

.6.4

יובהר כי החברה ,העוזרת לחברה ומי מטעמן רשאיות בכל עת במהלך
תקופת הפעילות ,לפי שיקול דעתן הבלעדי ,לפסול כל משתתף אשר נחשד
כי ביצע רכישה ו/או אסף שלא כדין את המוצרים המשתתפים בפעילות ו/או
ישנו חשש כי לא עמד מלכתחילה בהוראות תקנון זה.

.6.5

בנוסף ,החברה ו/או מי מטעמה רשאית לפסול באופן חלוט וסופי משתתף
ספציפי ולמנוע ממנו את האפשרות לזכייה בפרס כלשהו ,מחמת התנהגות
בלתי הולמת חוזרת ונשנית לרבות חשד לזיוף/גניבת קודים ,ונדליזם או
התנהגות בלתי הולמת בנקודות מכירה ו/או מעשה בלתי חוקי בעת איסוף
הפקקים )לרבות פתיחה שלא כדין של מארזי החברה( ,ו/או מכל סיבה
אחרת ,לפי שיקול דעתן הבלעדי.

איתור הזוכה וקבלת הפרסים
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.7.1

עד שלושה ימים לאחר תום תקופת הפעילות תיצור החברה ו/או מי מטעמה
קשר עם המועמד הרלוונטי לזכייה בפרס על פי הפרטים האישיים שהזין
באתר הפעילות.

.7.2

החברה ו/או מי מטעמה תנסה ליצור קשר עם המועמד לזכייה באמצעות
קיום שיחת טלפון בפועל עמם ,וזאת לפחות שלוש ) (3פעמים ובפרק זמן
שלא יפחת משבעים ושתיים ) (72שעות .הניסיונות ליצור קשר עם המועמד
לזכייה ,ייעשו בשעות העבודה הרגילות של החברה וייעשו במרווחים של
שעתיים לפחות בין התקשרות להתקשרות.

.7.3

החברה ו/או מי מטעמה לא תשאיר למועמד לזכייה הודעה בדבר בחירתו
כמועמד לזכייה ולא תציג כל שאלה אלא למועמד לזכייה עצמו .במועד יצירת
הקשר ולאחר וידוא פרטי המועמד לזכייה ,החברה ו/או מי מטעמה ,תפעל
בהתאם לשיקול דעתה ובהתאם לסוג הפרס ,לבחירת אמצעי ומועד למסירת
הפרס למועמד לזכייה וזאת באמצעות מייל ו/או שליח ו/או באמצעות הגעה
פיזית של המועמד לזכייה למסירת הפרס במקום שייקבע על ידי החברה ו/או
העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן )"מסירת הפרס"(.

.7.4

מועמד לזכייה בפרס ימציא במעמד מסירת הפרס ו/או בטרם מסירתו ,כפי
שיקבע ע"י החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן ולפי דרישתן
ובמקום שייקבע על ידן ,את הפקק המכיל את הקוד הסידורי וכן ותעודת
זהות )כולל ספח( ,אשר פרטיה זהים לפרטים שהזין המשתתף בעת יצירת
חשבון המשתמש ,וכן ימציא את נספח א' כשהוא חתום .ככל שהמועמד
לזכייה הינו קטין ,יחולו הוראות סעיף זה על אפוטרופסו כדין; האפוטרופוס
ינכח במועד מסירת הפרס יחד עם המועמד לזכייה הקטין .במועד מסירת
הפרס ימציא האפוטרופוס את תעודת הזהות שלו וכן ימציא את נספח א'
חתום.

.7.5

החברה ו/או העוזרת לחברה ,תהיינה רשאיות ,לפי שיקול דעתן הבלעדי,
לשלוח את הפרס באמצעות שליח ו/או מייל ,ובמקרה כאמור תהיה החברה
ו/או העוזרת לחברה רשאיות לדרוש מהמועמד לזכייה כי נספח א'  +צילום
ת"ז והקודים על גבי הפקקים יישלחו אליהן מבעוד מועד בתוך תקופת זמן
שתיקבע על-ידן או יימסרו לידי השליח ,זאת כתנאי לשליחת הפרס .החברה
ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן תהיינה רשאיות לפסול מועמד לזכייה,
לפי שיקול דעתן הבלעדי ,אם המועמד לזכייה בפרס לא יעמוד בהוראות
סעיף זה.

.7.6

מועמד לזכייה שנבצר ממנו להגיע למעמד מסירת הפרס ,בכפוף לאישור
מראש של החברה ו/או העוזרת לחברה לכך ,יהיה רשאי לייפות את כוחו של
בגיר מטעמו לייצגו במעמד מסירת הפרס .במקרה זה יידרש מיופה הכוח
להציג במעמד מסירת הפרס את תעודת הזהות שלו ,צילום תעודת הזהות
של המועמד לזכייה ,נספח א' חתום ע"י המועמד לזכייה ,וכן ייפוי כוח בכתב
מאת המועמד לזכייה.

.7.7

ככל שלא אותר המועמד לזכייה בטווח הזמן האמור לעיל ו/או נפסל בגין אי
עמידתו בתנאי תקנון זה ו/או כי קיים חשד כי מועמדותו לזכייה בפרס הושגה
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בדרכים שאינן כשרות )לרבות ביצוע עבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית ו/או
רכישה או איסוף שלא כדין ו/או בדרך של פריצה לאתר הפעילות ו/או לצ'אט(
ו/או כי אינו מעוניין או יכול לממש את הפרס ,ייפסל ,ותחתיו יבוא המשתתף
שדורג במקום הבא ,אשר ייחשב כמועמד לזכייה ויחולו לגביו ההוראות הנ"ל
בהתאמה ,וחוזר חלילה .מובהר כי מועמד לזכייה שנפסל לא יהיה זכאי לכל
פיצוי שהוא מהחברה ו/או מהעוזרת לחברה ו/או מי מטעמן.
.8

הפרסים
.8.1

מועמד לזכייה בפרס יחתום לפי דרישת החברה על טופס ההתחייבות
והצהרת הזוכה המצורף כנספח א' חתום .יודגש ,כי ככל שמועמד לזכייה
בפרס יסרב לחתום על הטופס הנ"ל  -ייפסל המועמד לזכייה ולא תעמוד לו
כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

.8.2

החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את זהות כל אחד מהפרסים )כהגדרתו
לעיל( ו/או את כמותו ו/או מרכיביו ו/או להוסיף עליו פרסים נוספים ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

.8.3

יובהר ,כי ייתכן שהפרסים ואופן מימושם יהיו כפופים למגבלות נוספות ,כפי
שיימסרו לזוכה ע"י החברה ו/או מי מטעמה.

.8.4

מרגע מסירת הפרס לזוכה בפרס ,לא תעמוד לו כל טענה ו/או תביעה ו/או
דרישה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן ,לרבות בגין מימוש
הפרס או אי מימושו ,ולרבות בשל כל שינוי בו מכל סוג שהוא .כל אחד
מהמשתתפים ,ובכלל זאת המלווים מוותרים על כל טענה ו/או תביעה ו/או
דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין האמור.

.8.5

יובהר ,כי מועד ואופן אספקת כל פרס בפועל ,ייקבע על-ידי החברה ו/או מי
מטעמה ,ולזוכה לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה
בגין האמור ,לרבות בשל כל עיכוב או דחייה במועד קבלת פרס כלשהו.

.8.6

ידוע למשתתפים כי השתתפותם בפעילות זו הינה למטרת השעשוע ולשם
ההנאה המושגת מעצם ההשתתפות בפעילות .במידה ויחול שינוי בפרס עליו
הוכרז כל זוכה ,לא תהיה למשתתפים ו/או למלווים כל טענה ו/או תביעה ו/או
דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.

.8.7

הפרס שיחולק במסגרת פעילות זו אינו ניתן להחלפה ,להחזרה ,למכירה,
להעברה ,לשינוי או להמרה על ידי הזוכים לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל
פרס ו/או מוצר אחר.

סעיפים כללים למסלולי ההגרלה
.9

המפקח
.9.1

המפקח על ההגרלה הינו רו"ח יגאל דור ,משרד רואי חשבון ברייטמן,
אלמגור ,זהר ושות' ,מרכז עזריאלי  ,1תל אביב ,טלפון ,03-6085555 :פקס:
") 03-6094785המפקח"(.
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.10

.9.2

המפקח יפקח על ביצוע ההגרלות כמפורט בתקנון זה .כמו כן ,יהיה המפקח
אחראי לטיפול בפניות המשתתפים ,להכריע בכל מקרה של אי הבנה ,ספק
או קושי ,לרבות בפרשנות תקנון זה ,וכן להכריע בכל מחלקות בין החברה
ו/או העוזרת לחברה ,לבין המשתתפים ,המועמדים לזכייה ו/או הזוכים.

.9.3

החלטת המפקח בכל הקשור לפעילות זו הינה סופית ומחייבת לכל דבר
ועניין והמשתתף מוותר על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת המפקח
ו/או מי מטעמו.

הצהרות והתחייבויות המשתתף
מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או כל דין ,המשתתף מצהיר
ומתחייב כלפי החברה כי:

.11

.10.1

כל הפרטים שמסר באתר הפעילות הינם נכונים ומדויקים.

.10.2

מלאו לו ארבע עשרה ) (14שנים.

.10.3

בחירת הזוכים על-ידי החברה הינה סופית ,חלוטה ,בלתי ניתנת לתביעה ו/או
לערעור ומחייבת.

.10.4

יישא בכל אחריות ,מפורשת ומכללא ,ויפצה וישפה את החברה ו/או העוזרת
לחברה ו/או את מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או מי מטעמן ,מיד עם דרישתן
הראשונה לעשות כן ,בגין כל נזק )לרבות נזקים ישירים ,עקיפים ,נסיבתיים,
תוצאתיים ,הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין( ,הפסד ,אובדן ,הוצאות ,מכל מין
וסוג ,וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ,בגין כל טענה דרישה ו/או תביעה
הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים בדרך כלשהי להפרה
במישרין ו/או בעקיפין של תקנון זה.

.10.5

הוא נותן את הסכמתו לחברה ו/או לעוזרת לחברה ו/או למי מטעמן לשלוח
אליו דבר פרסומת כהגדרתו בסעיף 30א חוק התקשורת )בזק ושידורים(,
תשמ"ב ,1982-אמצעים המנויים בחוק לרבות הודעת מסר קצר ) (smsו/או
הודעה לדואר האלקטרוני ו/או הודעה לחשבון הווטסאפ ,בין בתקופת
הפעילות ו/או בעניינו ובין לאחר תקופת הפעילות ו/או בעניין אחר כלשהו.

.10.6

ידוע לו שהחברה ו/או העוזרת לחברה אינן נושאות בכל אחריות באשר
לאובדן פרטים ו/או השתתפות של מי מהמשתתפים כתוצאה מכשל טכני,
ואשר כתוצאה ממנו נמחקו ,הושמדו או שובשו פרטים כלשהם אשר הועלו
במסגרת הפעילות.

פטור מאחריות
.11.1

המשתתף מצהיר בזאת ,כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן ,
מנהליהן ,עובדיהן ,ו/או המפקח ,בכל הקשור והמתייחס לפעילות,
להשתתפות )או אי ההשתתפות( בה ו/או לזכייה בה ו/או לשימוש והפקת
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ההנאה מהפרס .המשתתף מצהיר בזאת ,כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת
ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.
.11.2

ידוע למשתתף כי החברה נוקטת בכל האמצעים הדרושים לכך שהמוצרים
המשתתפים בפעילות יהיו פזורים ברחבי הארץ ובנקודות המכירה .עם זאת,
החברה אינה מתחייבת כי באזור מגוריו יסופקו המוצרים המשתתפים
בפעילות כולם או חלקם ,ובמקרה כאמור למשתתף ו/או מי מטעמו לא
תעמוד כל טענה ו/או דרישה לחברה ו/או לעוזרת לחברה.

.11.3

ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף ,והחברה ו/או
העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן ו/או המפקח ולא תישאנה באחריות לכל נזק
)לרבות נזק גוף( ,הפסד ,אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו למי מן
המשתתפים ,והקשור ,במישרין או בעקיפין ,עם הפעילות ,מימוש ו/או
שימוש בפרס כלשהו.

.11.4

המשתתף ,מסכים ומאשר כי ידוע לו שפעילות זו ,הנערכת בהתאם לתקנון
זה ,משלבת מרכיבים של שעשוע ואף הנאה שהוענקו לו עם השתתפותו
בפעילות וכי יתכן כי על אף מאמצי החברה ו/או מי מטעמה ,עשויים
להתרחש אירועים ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות ,אשר יש בהם כדי
למנוע מהמשתתף מלזכות בפרס כלשהו ו/או מלממש פרס כלשהו,
והמשתתף מסכים לפטור את החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן
ו/או המפקח מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ,ולא יהיה זכאי לכל פיצוי,
שיפוי או סעד בגינם.

.11.5

החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן אינן מתחייבות שהפעילות לא
תופרע או תתקיים כסדרה ללא מגבלות או הפסקות ,תנוהל ללא טעויות,
תהיה חסינה מפני נזקים ,קלקולים ,אי דיוקים ,שגיאות ותקלות .מובהר
בזאת ,כי בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל ,תהא החברה לפי
שיקול דעתה הבלעדי רשאית לנקוט כל צעד על מנת למזער ו/או לנטרל את
האמור ,לרבות להפסיק את הפעילות טרם תום תקופת הפעילות ו/או לבטל
את הפעילות כליל ו/או לנקוט בכל צעד אחר ,ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא
תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה
ו/או מי מטעמה ו/או המפקח בקשר עם האמור.

.11.6

מבלי לגרוע מכלליות האמור ,בכל מקרה בו יוכח כי תקלה ,פגיעה ו/או
רשלנות של המשתתף מנעה ממנו מלהשתתף בפעילות ו/או מלזכות ו/או
לממש פרס כלשהו ,יהיו החברה ,העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן ו/או
המפקח פטורים מאחריות.

.11.7

מובהר כי עיבוד הנתונים במסגרת הפעילות נסמך על אתר הפעילות שאינו
בבעלות החברה ו/או מי מטעמה ,ואשר אינם חסינים מכל טעות או תקלה.
החברה ו/או מי מטעמה אינן מתחייבות כי הפעילות תתנהל ללא תקלה,
שגיאה" ,נפילה" או טעות ,ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה
או בקשר לכך .כמו כן ,מודגש ,כי פעולת אתר הפעילות כפופה לזמינות
ולתקינות של רשת האינטרנט ולפיכך לא תהיה למשתתף כל טענה ,דרישה
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או תביעה בגין כל נזק ,אבדן ,הפסד ,פגיעה בסיכויים או הוצאה שייגרמו לו
עקב טעות ,נפילה ,שיבוש ,איחור או תקלה שנבעו מרשת האינטרנט כאמור.
.11.8

המשתתף מצהיר בזאת ,כי הוא יודע שהפעילות כוללת מערכת ממוחשבת,
וכי אין כל הבטחה לפעילות תקינה של המערכת הממוחשבת ו/או לקליטת
כל הוראותיו במלואן ו/או במועדן ,ו/או שתעבורת התקשורת בין המשתתף
למערכת הממוחשבת תהיה רציפה ו/או אחידה ו/או מהירה ,ולמשתתף ו/או
למי מטעמו ,אין ולא תהיה לו ,כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה
ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן ו/או המפקח בקשר לכך .המשתתף
מצהיר בזאת ,כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או
לשינוי.

.11.9

החברה רשאית לשנות את ההגרלה ,להאריכה ,לקצרה או לבטלה באופן
מוחלט ,בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידי החברה ו/או מי מטעמה,
והמשתתפים בהגרלה זו מצהירים בזאת ,כי אין ולא תהיה להם ו/או למי
מטעמם ,כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ,מנהליה ,עובדיה,
מי מטעמה )לרבות המפקח( בגין כך.

 .11.10החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן ו/או המפקח אינם אחראים
באופן כלשהו לפעילותה התקינה של מערכת הטלפונים הסלולאריים ו/או
מערכת האינטרנט ו/או כל מערכת תקשורת אחרת ,ואין ולא תהיה להם כל
אחריות בגין אי קליטה ו/או קליטה משובשת של הנתונים אותם הזין
המשתתף בפעילות ו/או כל שיבוש ו/או תקלה אחרת הקשורה במערכות
אלה ,ולא תישאנה באחריות להפסקות ,הפרעות ,ניתוקים ,נזקים ,הוצאות,
מניעת רווח וכיו"ב ,אשר ייגרמו למשתתף בפעילות או לכל צד ג' אחר,
במישרין או בעקיפין.
 .11.11המשתתפים בהגרלה זו מסכימים לפטור את החברה והמפקח מכל טענה
ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה ,וכל אירוע ו/או שיבוש ו/או הפרעה ו/או
טעות ו/או תקלה כאמור לא תקנה להם זכות כלשהי בגין כך ,והם לא יהיו
זכאים לכל פיצוי ,שיפוי או סעד .ההשתתפות בהגרלה זו הינה באחריותם
הבלעדית של המשתתפים ,והחברה לא תישא באחריות לכל נזק ,הפסד,
אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו למי מן המשתתפים ,והקשור ,במישרין
או בעקיפין ,עם הפעילות.
מבלי לגרוע מן הפטורים המפורטים בתקנון זה ,בכל מקרה בו יוכח כי
תקלה ,פגיעה או רשלנות של מי מהמשתתפים מנעה ממנו מלהשתתף
בהגרלה ו/או לזכות בפרסים ,תהיינה החברה והמפקח ,פטורות מאחריות.
 .11.12בהשתתפותו בפעילות מסכים המשתתף כי כל תקלה ,שיבוש ,איחור וכד',
אשר מקורם בכוח עליון ,מלחמה )לרבות בין מדינות או גורמים שאינם
ישראל( ,שביתה ,פיגועים ,אסונות טבע וכיו"ב ,בין בארץ ובין בכל מקום
אחר ,או כל אירוע אחר אשר אינו תלוי בחברה ,לא ייחשב כלל להפרה של
תקנון זה ,ולא יזכה את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה
ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן.

22

 .11.13יובהר ,כי החברה ו/או העוזרת לחברה ,מנהליהן ,עובדיהן וכל מי מטעמם
ו/או המפקח ,אינם אחראים לאיכותם או טיבם של הפרסים .האחריות
הבלעדית לאספקת הפרסים ,טיבם ואיכותם הינה של היצרן ו/או המשווק
ו/או הספק שלו בהתאם לכל דין ולתנאים הנהוגים אצלו .מימוש הפרסים,
לרבות נזקים ,הוצאות או תקלות כלשהן בקשר עם הפרסים ,יהיה באחריות
הזוכים בלבד .לזוכים ו/או למי מטעמם לא תעמוד כל דרישה ו/או תביעה ו/או
טענה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן בכל האמור לעיל
בסעיף זה.
 .11.14בכל מקרה שיוכח ,כי רשלנות של החברה מנעה ממשתתף מלהשתתף
בפעילות או לזכות בזכייה כלשהי ,יוגבל הפיצוי לו יהיה המשתתף זכאי לגובה
עלות ההתחברות לאתר הפעילות אותה ביצע )או נמנע מלבצע( בכדי
להשתתף בפעילות בלבד.
 .11.15האחריות למימוש הפרס היא של הזוכים בפרס בלבד .על הזוכים מוטלת
האחריות המלאה להגיע למעמד קבלת הפרס עמם )ככל שנקבעה( .החברה
אינה ולא תהיה אחראית בכל צורה או אופן למימוש או אי היכולת לממש את
הפרסים ו/או להשתתף בפעילות עקב נסיבות שאינן תלויות בה ו/או לגבי כל
שיבוש ,עיכוב דחייה או כל פגם אחר בפעילות ו/או בפרסים ו/או בקשר עם
הפרסים ו/או לגבי מימושם.
 .11.16המשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה
ו/או מי מטעמן בקשר עם בחירת הזוכים בפעילות.
.12

שונות
.12.1

בהשתתפותו בפעילות זו ,מסכים ,מאשר ומצהיר כל אחד מהמשתתפים כי
קרא את תקנון והוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו ,וגם אם לא קרא את
התקנון ,הוא מסכים כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

.12.2

תשומת ליבו של המשתתף מופנית לכך כי ייתכן ובמהלך תקופת הפעילות
יעודכן התקנון .התקנון המעודכן יהיה זמין באתר הפעילות.

.12.3

החברה רשאית לשנות את מבנה הפעילות ,שלביו ,פרסיו ,תוכנו ,מתכונתו
ונהליו ,תקופתו ,והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי .כמו כן ,החברה שומרת
לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהפעילות או את הפעילות כולה ,וכן
לצמצם את דרכי ההשתתפות בה .על שינוי תנאי הפעילות כאמור בסעיף זה
תינתן הודעה באתר הפעילות ו/או בכל דרך אחרת אשר תמצא החברה לנכון,
ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה
כלפי החברה בגין כך.

.12.4

המשתתפים מסכימים ומאשרים כי דבר השתתפותם ו/או זכייתם בפעילות,
אפשר שיסוקרו ,יצולמו וישודרו בכל מדיום שהוא ,לרבות אך לא רק,
בטלוויזיה ,ברדיו ,בשילוט ,בעיתונות ,בדפי האינטרנט של החברה ובאתרי
אינטרנט אחרים ,ברשתות חברתיות ,וכי בעצם השתתפותם בפעילות
מביעים הזוכה ו/או המשתתף את הסכמתם לפרסום ו/או צילום שמם
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ותמונותיהם במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים ,ובמסגרת פרסומים
וקידום מכירות של החברה.
.12.5

הזכאות לפרס אינה ניתנת להסבה או העברה אלא באישור בכתב ומראש
שיינתן על ידי החברה בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

.12.6

החברה שומרת לעצמה את הזכות המלאה והבלעדית להחליט כיצד לנהוג
בקשר עם פרסים שלא חולקו בפועל במסגרת הפעילות מכל סיבה שהיא,
והכל בכפוף להוראות כל דין ,בין בתקופת הפעילות ובין לאחריה.

.12.7

כל מס ,ניכוי או דרישת תשלום כלשהי שיחולו בקשר לזכייה בהגרלה ,לפרס
ו/או למימוש הפרס ,יחולו באופן מלא ובלעדי על הזוכה ויהיו על חשבונו ועל
אחריותו בלבד .עורכת ההגרלה ו/או העוזרות לעורכת ההגרלה יהיו רשאיות,
אם ידרשו לכך ,להעביר לשלטונות המס את פרטי הזוכים או את ניכוי המס
במקור ,ולחזור לקבלת החזר לתשלום מהזוכים.

.12.8

החברה תהיה רשאית למסור כל מידע אשר יידרש ממנה על פי חוק ו/או על
פי הוראה של רשות מוסמכת.

.12.9

ההשתתפות בפעילות אסורה על החברה ,העוזרת לחברה ,עוזריהן ,עובדיהן,
מנהליהן ,שותפיהן ובני משפחותיהן.

 .12.10הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד .סמכות
השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב .תקופת
ההתיישנות לכל תביעה נגד החברה ו/או העוזרת לחברה בכל עניין הנובע
במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בפעילות הינה שנה ממועד סיום
הפעילות.
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נספח א'
הצהרת הזוכה בפרס
תאריך2017 ,____________ :

לכבוד
החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ )"החברה"(
הנדון :הצהרת זוכה
אני החתום/ה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי:
במסגרת פעילות "ספרייט  -פאנטה" של החברה הוכרזתי כמועמד לזכייה בפרס ,כהגדרתו
בתקנון הפעילות .הריני מצהיר כי קיבלתי את הפרס.
הנני מצהיר ומתחייב כי קראתי את תקנון הפעילות והנני מסכים לכל תנאיו ללא יוצא מן
הכלל ,כי אינני נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בפעילות לפי תנאי התקנון ,וכי זכותי
לא הושגה תוך הפרת תקנון הפעילות או בניגוד לאחד מתנאיו ו/או ע"י הפרת הוראות כל דין.
ידוע לי במועד קבלת הפרס עלי להציג את הפקקים של המוצרים המשתתפים בפעילות,
ואשר רכשתי ו/או אספתי כדין .כן ידוע לי כי באם לא אציג את האמור לא אהיה זכאי לקבל את
הפרס ,כולו או מקצתו ולא תעמוד לי כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
ידוע לי ,כי עצם זכייתי עשויה להיות מפורסמת באמצעי התקשורת השונים ,לרבות ברדיו,
בעיתונות ובאינטרנט ,והנני מסכים ומאשר לחברה לפרסם את פרטיי האישיים ,ודבר זכייתי
במסגרת הסיקורים והפרסומים כאמור ,לרבות במסגרת קידום מכירות של החברה.
אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או
מי מטעמן בקשר עם זכייתי .הנני פוטר/ת את החברה ו/או העוזרת לחברה ,ו/או מנהליהן
ו/או מי מטעמן באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור ,בקשר עם
זכייתי או כל הנובע ממנה.
הזוכה
שם פרטי ומשפחה
מספר ת.ז.
תאריך לידה
כתובת מלאה
טלפון  +טלפון נייד
כתובת דואר אלקטרוני
חתימה
תאריך החתימה
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אפוטרופוסו )במידה והזוכה
הינו מתחת לגיל (18

נספח ב'
הצהרת הזוכה בפרס

תאריך2017 ,____________ :
לכבוד
החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ )"החברה"(.
הנדון :הצהרת זוכה/מלווה
אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי:
במסגרת פעילות "ספרייט  -פאנטה" של החברה הוכרזתי כמועמד לזכייה בפרס /מלווה
למועמד לזכייה בפרס ,כהגדרתו בתקנון הפעילות.
הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי קראתי את תקנון המבצע והנני מסכים לכל תנאיו ללא יוצא מן
הכלל .כמו כן ,אינני נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם במבצע לפי תנאי תקנון זה וזכותי
לא הושגה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו ו/או ע"י הפרת הוראת דין.
אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר
עם זכייתי ,ולרבות בגין כל נזק הפסד אבדן או הוצאה אשר ייגרמו לי ו/או למי מטעמי אשר
יממש את הפרס ,עקב או כתוצאה ממימוש הפרס .הנני פוטר/ת את החברה ,ו/או מנהליהן
ו/או מי מטעמה באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור ,בקשר עם
זכייתי או כל הנובע ממנה.
ידוע לי ,כי על מנת לממש את הפרס ,עלי החובה לדאוג לכל האישורים וההיתרים הנדרשים
למימוש הפרס חלה עלי ,ולא תעמוד לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי
מטעמה בגין האמור ,ולרבות במקרה בו לא אשיג במועד את האישורים וההיתרים כאמור ,וזאת
מכל סיבה שהיא.
ידוע לי ,כי החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים על מימוש הפרס ו/או על מרכיביו ,וכי משך
הביקור ביעד החופשה ,מתכונת החופשה ולוח הזמנים ייקבעו על ידי מלון .אין לי ולא יהיו לי
כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין האמור.
הנני מצהיר ומתחייב להתנהג באופן נאות במהלך החופשה ,וכי אשמע לכל הוראות החברה
ומי מטעמה בקשר עם האמור .ידוע לי ,כי הפרה של איזה מהוראות החברה ,או מהצהרותיהם
ומכללי ההתנהגות המפורטים לעיל ,תהווה עילה להפסקת החופשה ,ולנקיטת החברה בכל
צעד על פי תקנון זה ועל פי דין.
החברה אינה אחראית בשום צורה ואופן לרכושי האישי ,לרבות כסף ,תכשיטים ,ביגוד וציוד,
ואין היא ומי מטעמה בחזקת שומר לעניין זה .ככל שיינזק או ייגנב רכושי או איזה חלק ממנו,
תהיה החברה פטורה מכל אחריות וחבות .ידוע לי כי החברה רשאית להפסיק או לקצר או
לבטל את השהות ביעד החופשה בכל שלב ומכל סיבה שהיא .ידוע לי ,כי הפרה של איזה
מהצהרותיי ומכללי התנהגות אלו ,תהווה עילה להפסקת החופשה ,ולנקיטת החברה כל צעד
על פי מסמך זה ועל פי דין.
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אני מסיר/ה בזאת באופן בלתי חוזר כל אחריות מהחברה ומכל מי מטעמה ,ואין לי ולא יהיו לי
כל טענות ,דרישות או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם החופשה ו/או השהות
ביעד החופשה ובקשר עם כל מעשה או מחדל שלי בקשר ישיר או עקיף עם החופשה לרבות
אי עמידתי באיזו מהתחייבויותיי כאמור לעיל .למען הסר ספק ,הנני פוטר/ת את החברה,
מנהליה וכל מי מטעמה באופן סופי ומוחלט מכל טענה ,דרישה ותביעה בקשר עם האמור
לעיל ,כל הנובע ממנה וכל עניין בקשר אליה.
כמו כן ,הריני מאשר כי הנני בריא/ה לחלוטין ואין לי מגבלה רפואית ו/או אחרת שעלולה להזיק
לי ו/או שעלולה למנוע ממני לממש את הפרס.
הנני מתחייב לרכוש פוליסות ביטוח למשך כל השהות ביעד החופשה ,אשר תעניק כיסוי
ביטוחי ,בין היתר ,לכל נזק גוף או רכוש אשר ייגרם לי במהלך השהות ביעד החופשה.
ידוע לי ,כי עצם זכייתי עשויה להיות מפורסמת באמצעי התקשורת השונים ,לרבות ברדיו,
בשילוט ,בטלוויזיה ,בנקודות מכירה ,בעיתונות ,באתר הפעילות ובאינטרנט ,והנני מסכים
ומאשר לחברה לפרסם את פרטיי האישיים ,ותמונותיי ככל שתצולמנה ,לרבות במסגרת קידום
מכירות של החברה.

אם הזוכה הינו קטין -נרשת חתימת הורהו או אפוטרופסו
שם פרטי ושם משפחה
מספר ת"ז
תאריך לידה
כתובת מלאה )כולל יישוב(
טלפון  +טלפון נייד
כתובת דואר אלקטרוני
מקום עבודה
חתימה
תאריך החתימה
* יש לקבל צילום ת"ז של הזוכה והמלווה.
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