תקון ההגרלה
.1

הגדרות
.1.1

"עורכת ההגרלה" – כלביית גבע בע"מ )להלן" :גבע"(

1.1

ההגרלה" או ה"מבצע"  -הגרלה אחת ,הערכת על ידי עורכת ההגרלה ,בהתאם להוראות תקון זה
ובהתאם להודעה בדבר מתן היתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העושין1977-
)להלן" :ההיתר הכללי"( ואשר תקון זה הוא תקוה .ההגרלה תפורסם בעמוד הפייסבוק של
החברה ובאמצעים וספים.

" .1.3המפקח"  -עוה"ד איתן בראש מרחוב ורית  ,23ת.ד ,713 .יבה .8110602
" .1.4הפרס" – רכב פורד פוקוס תת דגם  Trendסטיישן אוטומטית  1.6סמ"ק שת ייצור  2012בשווי
מוערך של  ₪ 24,700עפ"י מחירון יד  ,2אשר תוגרל בהגרלה אחת בתום תקופת המבצע .הפרס יתן
למימוש עד חצי שה מיום קיום ההגרלה.
.2

המשתתפים
2.1

"משתתף"  -לקוח אשר יבצע רכישה מזכה ,כהגדרתה להלן ,בתקופת המבצע וירשם באמצעות אתר
הפייסבוק של עורכת ההגרלה באופן שיפורט בתקון זה.
רכישת מות אוכל לכלבים בתקופת המבצע בגבע ,בסך של כל  ₪ 50לקיה יקה זכות השתתפות
אחת) ,לדוגמה קיה בסך  ₪ 100תזכה את הלקוח ב 2 -שוברי הגרלה ,אולם לא יתן יהיה לחבר
חלקי רכישות לרכישה מזכה לדוג'  -שתי רכישות האחת בסך  75והאחרת בסך  ₪ 75יזכו ב2 -
שוברי הגרלה בלבד( )להלן" :רכישה מזכה"( ,בכפוף להוראות התקון.

.3

.4

2.2

כל אדם ולו פייסבוק יוכל להירשם להגרלה.

2.3

לא ישתתפו בהגרלה עורכת ההגרלה ,המפקח ,מהליהם ,שותפיהם ,עובדיהם ובי משפחותיהם.
"בי משפחה" לעיין סעיף זה  -בי זוג ,הורים ,אחים ואחיות ,וילדים/ות.

2.4

ההשתתפות בהגרלה אסורה מתחת לגיל .18

2.5

ההגרלה מותית בהשתתפות של  500איש.

תקופת המבצע
3.1

המבצע מתפרס על פי  119יום  15/3/2019 -עד  12/7/2019עד השעה  ,12:00בכל שעות היום
באמצעות רכישה מקוות באתר האיטרט של גבע ובאמצעות רכישה ישירה בשעות פתיחת משרדי
גבע.

3.2

עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לשות ו/או להאריך ו/או לקצר את יום המבצע ו/או
לבטלו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי ,בתיאום עם רכזת ההגרלות במשרד האוצר ,ולא תשמע
כל טעה לעיין זה.

השתתפות במבצע
4.1

משתתף כהגדרתו לעיל ,אשר יעשה  Likeלעמוד הפייסבוק הרשמי של עורכת ההגרלה ושיתוף
לפוסט פרסום ההגרלה בעמוד הפייסבוק הרשמי של עורכת ההגרלה ייכס להגרלה על הפרס .על
המשתתף לעשות  likeולשתף עבור כל רכישה מזכה בפרד.

4.2

אין הגבלה על מספר הפעמים שמשתתף זכאי לקחת חלק בהגרלה ,בכפוף ובהתאם למספר הרכישות
המזכות שביצע ובהתאם ליתר הוראות תקון זה.

4.3

כל משתתף ימסור את פרטיו האישיים לרבות ,שם מלא ,כתובת מגורים ,חשבון דוא"ל ,מס' טלפון
ויצטרף למועדון הלקוחות של גבע.
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.5

.6

.7

שיטת ההגרלה
5.1

גבע תערוך את הגרלה בתאריך  12.7.2019שעה  12:30במשרדי גבע – שדה משה  ,53באר טוביה.

5.2

בחירת המשתתף הזוכה תעשה באמצעות אתר הגרלות 'זולו' – אתר הגרלות למועדוי לקוחות
) .(http://www.zooloo.co.il/calc/C_lottery_act2.aspבהגרלה יבחר משתתף אחד .המשתתף
שמספרו יבחר ראשון לאחר הפעלת ההגרלה ,הוא אשר יזכה בפרס אשר קבע להגרלה.

5.3

ציג מטעם עורכת ההגרלה יגריל מתוך סך כל המשתתפים את הפרס באופן שהעלאת הגורל תתבצע
באופן אקראי.

5.4

לאחר הגרלת המשתתף הזוכה תפעל עורכת ההגרלה לאיתור הזוכה בהתאם לתוים המצויים בידה
לשם מתן הודעה בדבר זכייתו בהגרלה ,וכן תפרסם את שם הזוכה באתר האיטרט ובעמוד
הפייסבוק של גבע.

5.5

לאחר איתור הזוכה תימסר לו הודעה מפורטת בדבר דרך מימוש הזכייה בהתאם לשיקול דעת
עורכת ההגרלה.

5.6

בלי לגרוע מהוראות הסעיפים לעיל ,יהא המפקח רשאי להכריע על פי שיקול דעתו הבלעדי בדבר
הזכות לפרס ,בכל מקרה בו עולה החשד כי פל פגם וכן מכל סיבה אחרת הקשורה לתרמית או סיבה
רלווטית אחרת.

המפקח
6.1

המפקח יהא אחראי לטיפול בפיות המשתתפים ,להכריע בכל מקרה של אי הבה ,ספק או קושי,
לרבות בפרשות התקון וכן להכריע בכל מחלוקת בין עורכת ההגרלה לבין זוכה ,מועמד לזכייה או
טוען לזכייה.

6.2

החלטת המפקח בכל הקשור להגרלה היה סופית ומחייבת לכל דבר ועיין ,והמשתתף מוותר בזאת
על כל טעה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת המפקח.

כללי
7.1

בהשתתפותו במבצע מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקון וכי
הוא מקבל עליו את הוראותיו ,וגם אם לא קרא את התקון ,מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף
כי תקון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועיין.

7.2

למשתתפים ,לרבות לזוכה ,לא תהא כל טעה או זכות כלשהי בקשר לשיוי תאי המבצע ו/או
לפעולות בהן תקוט עורכת ההגרלה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ו/או בקשר לכל זק ישיר
ו/או עקיף ,שיגרמו בגים.

7.3

עורכת ההגרלה ו/או המפקח על ההגרלה איו אחראי ולא יהיה אחראי באופן כלשהו לפעילותו
התקיה של אתר פייסבוק בכתובת  facebook.com,רשת האיטרט ו/או מערכת התקשורת ו/או
מערכת המחשבים ,על כל מרכיביה ,ולא ישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן
איזה מהשירותים האמורים ו/או לזקים כלשהם ,ישירים ו/או עקיפים ,לרבות הוצאות ישירות
ו/או עקיפות ,אשר ייגרמו למשתתף בהגרלה ו/או לרוצה להשתתף בהגרלה בגין שיבושים ו/או
הפרעות כאמור .למען הסר ספק ,לאף משתתף ו/או לרוצה להשתתף בהגרלה לא תהא טעה או
זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן יקוט עורכת ההגרלה ו/או המפקח עקב תקלה ו/או טעות
כאמור לעיל ,ו/או בקשר לכל זק ישיר ו/או עקיף ,לרבות הוצאות ישירות או עקיפות ,שייגרמו
להם עקב פעולות כאמור.

7.4

יובהר ,כי אין בעריכת המבצע ע"י עורכת ההגרלה כדי להטיל אחריות או חבות כלשהי על עורכת
ההגרלה או מי מטעמה בכל הקשור לפרס ,טיבו ,איכותו ,תוקף מימושו ,אופן מימושו ותיאורו,
לרבות אך לא רק תיאורו בפרסומי המבצע.
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7.5

עורכת ההגרלה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לדחות או להקדים כל תאריך ו/או מועד
שקבעו למשתתף לצורך הוכחת זכותו לפרס ו/או מימוש הפרס ו/או כל מועד אחר העולה בקשר עם
זכות המשתתף לפרס כלשהו ולמימושו.

7.6

כל סוג מס ו/או יכוי ו/או דרישה לתשלומי מס מכל סוג הקשורים לעצם ההשתתפות בהגרלה
ו/או לפרס עצמו יהיו באחריותו הבלעדית של המשתתף ו/או הזוכה ויחולו עליו בלבד ובכל מקרה
לא יחולו על עורכת ההגרלה .יודגש ,עורכת ההגרלה לא תישא בכל מס ו/או היטל כלשהוא בקשר
לזכייה ו/או לפרס.

7.7

המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים ,מצהיר ומתחייב בזאת כי פוטר את עורכת ההגרלה
והמפקח מכל טעה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין למבצע ו/או לפרס ו/או
למימושו.

7.8

המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים ומתחייב ,כי כל תקלה ,איחור וכד' ,שמקורם בין היתר
במלחמה ,שביתה ,שיבושים במערכות התקשורת הטלפויות והממוחשבות או כוח עליון ,לא יחשבו
כלל להפרה של תקון זה ,ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

7.9

כל משתתף ו/או הרוצה להשתתף מצהיר ,מסכים ומאשר כי דבר השתתפות וקבלת הפרס וכן דבר
זכייתו בהגרלה עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השוים ,לרבות
בטלוויזיה ,בעיתוות ,באתר האיטרט על פי כל דין ,וכי בהשתתפותו במבצע מביע המשתתף ו/או
הרוצה להשתתף ו/או הזוכה את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמותו במסגרת הסיקורים
והפרסומים האמורים ,לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של עורכת ההגרלה ,וכי כתאי
להשתתפותו במבצע קיבל את כל ההסכמות ו/או ההיתרים הדרשים לקיום פרסום כאמור.

 7.10אם עורכת ההגרלה תידרש לכך על פי דין ,תעביר עורכת ההגרלה כל פרט לרבות את פרטי
המשתתף ו/או הזוכה לכל רשות מוסמכת לרבות לשלטוות המס ו/או לבית המשפט.
 7.11המבצע כפוף לתקון ,המצא לעיון באתר הפייסבוק ובאתר האיטרט של גבע וכן במשרדי עורכת
ההגרלה ,הממוקמים בבאר טוביה שדה משה .53

הריי לאשר כי קראתי את הוראות תקון זה ,ואי מסכים לתאיו.

________________________
חתימה

