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כללי
בכפוף להוראות תקנון זה ,תקיים חברת פליקס בע"מ (להלן" :החברה") בתקופה שמיום  15.1.2017ועד
ליום ( 05.02.2017להלן" :תקופת המבצע") ,הגרלה באינטרנט (להלן" :ההגרלה") .במהלך תקופת המבצע,
ניתן יהיה להירשם להגרלה בכל יום ללא הגבלת שעות.
המבצע יוצג באתר הפייסבוק ( )Facebookשל החברה (להלן" :האתר") ,ובמסגרתו יתבקשו הגולשים לבצע
 2פעילויות ,במצטבר:
" .1לייק" לדף ההגרלה,
 .2שיתוף לדף ההגרלה,
והכל בשאר התנאים המפורטים להלן בתקנון זה.
הגולשים הזוכים ייבחרו על-ידי החברה או מי מטעמה ,על בסיס ההוראות האמורות להלן ועל-פי שיקול
דעתה הבלעדי של החברה:
א .בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם
בדבר מבצעים  /תחרויות  /הגרלות של החברה ,לרבות אך מבלי לגרוע גם פרסומים באמצעי התקשורת,
תגברנה הוראות תקנון זה.
ב .האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר ,אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.

.2

ההשתתפות בהגרלה
א .בהגרלה רשאי להשתתף כל אדם ,למעט עובדי החברה ובני משפחותיהם ,עובדי היבואן חברת צ'מפיון
מוטורס בע"מ ובני משפחותיהם.
ב .כל המעוניין להשתתף בהגרלה יתבקש לבצע  2פעילויות ,במצטבר" .1 :לייק" לדף ההגרלה .2 ,שיתוף
לדף ההגרלה – ומובהר כי רק ביצוע שתי הפעילויות הנ"ל גם יחד יזכה את הגולש להשתתף בהגרלה.
ג .מובהר כי ההשתתפות בהגרלה מהווה הסכמה מצד הגולש לתנאי תקנון זה.
ד .לחברה אין ולא תהיה כל אחריות בגין כל חומר ו/או אמירה ו/או תמונות ו/או תוכן כתוב אחר מצד
גולשים באתר באופן המפר כל דין או הסכם ו/או אשר פרסומו יהווה הפרה של כל דין או הסכם ,לרבות
אך לא רק חומרים אשר שימוש בהם ו/או פרסומם יהווה הפרה של זכויות יוצרים או כל זכות קניין
רוחני אחרת; הפרה של דיני לשון הרע או הוצאת דיבה; הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי
תועבה; הפרה של דיני הגנת הפרטיות; פגיעה ברגשות הציבור או כל חלק ממנו; הפרת חוזה או חובת
אמון או סודיות.
ה .מבלי לגרוע בכלליות האמור בס"ק ד' לעיל ,מובהר כי החברה שומרת על זכותה שלא לפרסם ו/או
להסיר ,לפי שיקול דעתה המוחלט ,תמונות או פוסטים או משתתפים אשר אינם עומדים בקריטריונים
הקבועים בתקנון זה .כמו כן ,החברה תהיה זכאית לבטל את זכייתו של משתתף ,בכל שלב ,במידה
ויתגלה שלא עמד בכללים הרשומים בתקנון זה.

.3

בחירת הזוכים
א .בתום תקופה המבצע ,ביום  ,5.2.2017תיערך הגרלה במסגרתה ייבחרו שני זוכים על-ידי חבר שופטים
מטעם החברה או אדם אחר מטעמה.
ג .תוצאות ההגרלה ,כפי שיקבעו ויוכרזו על ידי החברה ,הינן סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

.4

הפרסים ,קבלתם ואופן מימושם

א .הפרס לשני הזוכים בתחרות יהיה :שעון-יד לאשה ושעון-יד לגבר.

ב.

ג.
ד.
ה.
ו.

.5

ב .החברה תודיע לזוכה/ים ,באמצעות הדואר האלקטרוני או בהודעה טלפונית ובהתאם לנתונים אשר
יועברו אליה במסגרת ההרשמה להגרלה ,את מועד קבלת הפרסים ,ותתאם עימם את כל יתר הנושאים
הקשורים בפרס .מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לאי מסירת הפרס עקב אי-איתורו של הזוכה
בכתובת הדואר האלקטרוני או במס' הטלפון שמסר או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה בחברה .רישומי
החברה יהוו ראיה חלוטה לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי המשתתף ו/או לכתובת למשלוח
כפי שנמסרה ו/או למספר הטלפון שנמסר על-ידי המשתתף ו/או בקשר לעובדה שהודעה על הפרס
נמסרה לפי הפרטים הנ"ל.
הפרס הניתן במסגרת תקנון מבצע זה הוא אישי.
הזוכה/ים מוותר/ים בזאת על כל טענה ביחס לטיב/איכות הפרס ופוטר/ים בזאת את החברה
מאחריותה לפרס.
החברה תהא רשאית לשנות את הפרס בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
הזוכה מאשר מראש את פירסום תמונתו ,יחד עם הזכיה ו/או יחד עם מנהלי החברה ו/או עובדיה,
כאמור בסעיף  7להלן.

סודיות והגנת הפרטיות
א .החברה תהיה רשאית לפרסם את פרטי המשתתפים בתחרות במסגרת פעולות פרסום ושיווק מטעמה.
ב .ההשתתפות במבצע מהווה הסכמה לכך כי החברה תהיה רשאית לפרסם כל פרט בקשר עם המבצע ו/או
התחרויות ו/או הזוכה ו/או הפרס בכל מדיה ,על פי בחירת החברה ,וכן במסגרת פרסום ושיווק מטעמה.

.6

אחריות ושיפוי
א .מובהר כי החברה לא תהא אחראית לשום דבר ועניין הקשור בפרסים ,לרבות לטיבם ו/או לאיכותם.
כן מובהר ,כי החברה לא תהא אחראית לכל תקלה או טעות בהודעות לזוכה/ים על זכייתו/ם ו/או
בתיאום פרטי הפרס עימו/ם ,אשר נגרמה כתוצאה מהעברת נתונים שגויה לחברה .מבלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל ,החברה לא תהיה אחראית על כל נזק ישיר ו/או עקיף ,לרבות הוצאות ישירות ו/או
עקיפות ,שיגרמו למי מהמשתתפים עקב תקלה ו/או טעות כאמור.
ב .החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות שבגינה לא נקלטו פרטי המשתתף
במערכת .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לא תהיה החברה אחראית על כל נזק ישיר ו/או עקיף,
לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות ,שיגרמו למי מהמשתתפים עקב תקלה ו/או טעות כאמור .החברה
אינה אחראית לכל פגיעה או נזק העשויים להגביל את יכולתו של המשתתף להשתתף במבצע.
ג .המשתתף מסכים כי יהיה עליו לשפות את החברה מיד עם קבלת פנייה ראשונה בגין כל נזק ו/או הוצאה
ו/או הפסד ו/או פגיעה ו/או דרישה מצד שלישי אשר עלולים להיגרם לחברה כתוצאה מהפרת תנאי
תקנון זה על ידו.
ד .עם קבלת הפרס מסכים ומתחייב הזוכה ,כי החברה ,נושאי משרה בה ,מנהליה ,בעלי מניותיה ,עובדיה,
נציגיה וכל אדם או גוף אחר הקשור במבצע זה ישוחררו מכל אחריות ומכל טענה לפיצויים ,נזק או
השבה אשר מקורם בהשתתפות במבצע.

.7

שימוש בתמונות ,בפרטים וברעיונות
א .החברה תהיה רשאית לעשות כל שימוש בכל תמונה ו/או עיצוב ו/או מידע שיופק על ידי משתתפי
ההגרלה בכל שלב ,בכל עת ובכל פורמט על פי שיקול דעתה הבלעדי ,ללא כל הגבלה ,ללא צורך בקבלת
רשות מפורשת ומיוחדת בעניין זה ,וללא תשלום כל תמורה למי מהמשתתפים (לרבות המשתתף שהעלה
את התמונה) .לצורך העלאת כל תוכן לאתר התחרות (לרבות תמונות) ,נותן המשתתף לעורכת ההגרלה
בעצם השתתפותו בה רישיון בלתי חוזר ,בלתי מותנה ,כלל עולמי ,ללא הגבלה בזמן וללא תמורה לעשות
שימוש חופשי בכל תוכן ו/או תמונה כאמור.
ב .החברה תהיה רשאית לפרסם כל תוכן שהעלו משתתפים (לרבות גולשים) ,בכל מסגרת (לרבות הצגתם
בערוצי תקשורת וטלוויזיה שונים ,על פי שיקול דעתה הבלעדי) ,לרבות לצורכי פרסום ושיווק מטעמה,
ובכלל זה :לערוך ,להעתיק ,לשנות ,להוסיף/לגרוע ,להעמיד לרשות הציבור ,ולעשות כל פעולה ו/או

יצירה נגזרת מהתמונות ,ומבלי שהמשתתפים יהיו זכאים לכל תמורה ,תמלוגים או זכות אחרת כלשהי,
ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה
בעניין זה.
ג.

המשתתף מאשר כי ידוע לו שתמונות ותכנים שיעלה עלולים להיות חשופים לתגובות אחרות של גולשים
ברשת האינטרנט (לרבות אתר המבצע) ו/או לתגובות אחרות עקב פרסום המבצע ,וכי לא תהיה לו טענה
כלשהי כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לתוכן התגובות כאמור ,וכי לא יהיו לו כל טענות ו/או
תביעות ו/או דרישות בעניין לרבות דרישות פיצוי או תשלום תמורה כלשהי.

ד .הוראות סעיף זה יחולו גם על פירסום תמונת הזוכה והזכיה כמפורט בסעיף  .4לעיל.

.8

שונות
א.

חל איסור מוחלט על המשתתפים לשלוח לחברה ו/או לפרסם באתר חומר מפר .לצורך תקנון זה
משמעות המונח "חומר מפר" תהא :כל פריט ו/או חומר המפר כל דין או הסכם ו/או אשר פרסומו יהווה
הפרה של כל דין או הסכם ,לרבות אך לא רק חומרים אשר שימוש בהם ו/או פרסומם יהווה הפרה של
זכויות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת; הפרה של דיני לשון הרע או הוצאת דיבה; הפרה של דיני
העונשין בקשר עם פרסומי תועבה; הפרה של דיני הגנת הפרטיות; פגיעה ברגשות הציבור או כל חלק
ממנו; הפרת חוזה או חובת אמון או סודיות.

ב.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את המבצע בכל עת ,כל אימת שתתרחש תקלה ו/או או
אירוע שאינו בשליטתה.

ג.

החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להתיר השתתפות ו/או להפסיק את השתתפותו ו/או לבטל את
זכייתו של מי שיימצא שנהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה.

ד.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה בכל עת ומבלי שתהא צריכה להודיע על שינויו .כל
שינוי בתקנון כאמור יחייב את המשתמשים ממועד פרסומו באתר.

ה.

כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהן שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.

ו.

על ידי השתתפותו במבצע ,מקבל על עצמו המשתתף את כל התנאים ,החובות וההוראות המופיעים
בתקנון זה ומתחייב לפעול בהתאם לחוק ,לתקנון זה ולהחלטות החברה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי
והסופי.

ז.

החברה רשאית ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,להחליט על הארכת תקופת המבצע או קיצורה.

ח.

החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק ,פיסי או נפשי ,מקרי ,מיוחד או תוצאתי ,אי נוחות ,אבדן ,עגמת
נפש וכיוצא באלו תוצאות ,ישירות או עקיפות שייגרמו לזוכה במבצע ,לרכושו ו/או לכל צד שלישי ,בשל
השימוש שעשה הזוכה בפרס והזוכה מוותר על כל טענה ,תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

ט.

כל שאלה ועניין הקשורים לכתיבתו ,לתוקפו ,לפרשנותו ולאכיפתו של תקנון זה ,או הקשורים לזכויות
וחובות המשתתף והחברה בקשר עם המבצע ,יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל.

י.

סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפרשנות הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט
המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.

