תנאים ספציפיים להגרלה הכללית "הכול נשאר במשפחה" (תחת הגרלה"עפים אל המונדיאל"
של אקזיט טלקום בע"מ)
עצם ההשתתפות בהגרלה הכללית תחשב להסכמה בלתי חוזרת ובלתי מסויגת( :א) להיות כפוף
ומחויב להוראות תקנון ההגרלה "עפים אל המונדיאל" של אקזיט טלקום בע"מ (בשינויים
המחויבים) וכן הוראות ספציפיות אלו של הגרלת "הכול נשאר במשפחה".
* כל האמור במסמך זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לשני המינים במידה
שווה.
.1

הגדרות
"ההגרלה הכללית"

ההגרלה הכללית המפורטת בסעיף  3להלן
אשר מאפשרת זכייה בפרסים ,כמפורט להלן
ובהתאם לכללי מסמך זה.

"משתתף"

מי שמילא את פרטיו באתר ו/או דף הנחיתה
ושיש ברשותו מוצר .Hisense
בהתאם

"זוכה"

מי שבסוף ההגרלה הכללית,
להחלטת החברה ,יזכה בפרס.

"החברה"

חברת אקזיט טלקום בע"מ ,ח.פ.514638410 .

"האתר"

אתר הייסנס ישראל ו/או כל אתר אחר ו/או
מדיה אחרת לקידום ההגרלה הכללית כולל
רשתות חברתיות.

"הפרס"

כפי שמפורט בסעיף  4להלן.
הפרס אינו כולל כל דבר שלא נכלל בו
במפורש לעיל .הפרס הוא רק זה שהוגדר
במסמך זה ולא בתקנון הגרלת "הכול נשאר
במשפחה" ביחס להגרלות כלליות.

.2

פרשנות

 2.1בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות מסמך זה לפרסומים אחרים
כלשהם בדבר ההגרלה הכללית לרבות בעיתונות ,תגברנה הוראות מסמך זה בכל דבר
ועניין.
2.2

החלוקה לסעיפים ,כותרות הסעיפים והפנייה בלשון זכר הינם לשם הנוחות בלבד ולא
ישמשו לצורכי פרשנות.

.3

ההגרלה הכללית

3.1

ההגרלה הכללית תחל ביום  2.5.2018ותסתיים ביום ( 24.5.2018להלן" :תקופת ההגרלה
הכללית").

 3.2ההגרלה הכללית כפופה לתקנון המבצע (בשינויים המחויבים) ,המופיע באתר אקזיט
טלקום ,בדפי הנחיתה ובתקנון אקזיט טלקום
 3.3עורך התחרות יהיה רשאי להאריך או לשנות את תקופת ההגרלה הכללית ,לערוך פעילויות
נוספות ולהוסיף ,להפחית או לשנות פרסים ,על פי שיקול דעתו הבלעדי.
3.4

ההגרלה הכללית תתנהל באופן המפורט להלן:
א .משתתף (אשר נרשם בשם משפחתו שלה יש מוצר של  Hisenseבבית) ימלא את
פרטי ההרשמה הנדרשים (שם ,עיר מגורים ,טלפון כתובת מייל וכל פרט אחר
נדרש).
ב .המשתתף יוסיף התייחסות לסיבה שהינו זכאי לזכות בפרס .החברה ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,תעשה שימוש בנתון זה.
ג .החברה תגריל בין המשתתפים שעמדו בתנאי ההגרלה את הפרסים.
ד .כל משתתף יוכל להירשם פעם אחת בלבד .רישום כפול (גם אם בכתובת דוא"ל
אחרת או כל נתון אחר יביא לפסילת המשתתף).

.4

הפרס

4.1

הפרס לזוכים הינו:
4.1.1

טיסה עם נבחרת ארגנטינה למונדיאל ,שהייה של  6ימים וכניסה למשחק ארגנטינה
איסלנד במוסקבה לארבעת בני המשפחה.

 4.1.2ליווי של נבחרת ארגנטינה בביקורה בכותל המערבי וארבעה כרטיסי כניסה למשחק
ישראל-ארגנטינה שייערך בישראל לארבעת בני המשפחה.
4.1.3

כרטיסי כניסה למשחק ישראל-ארגנטינה שייערך בישראל לארבעת בני המשפחה.

4.1.4

כרטיסי כניסה למשחק ישראל-ארגנטינה שייערך בישראל לארבעת בני המשפחה.

4.1.5

כרטיסי כניסה למשחק ישראל-ארגנטינה שייערך בישראל לארבעת בני המשפחה.

 4.2למען הסר ספק ,יובהר כי הפרס הינו פרס חד פעמי ,סופי ומוחלט וכי הוא יינתן לזוכים על
פי ובכפוף לתנאי מסמך זה.
4.3

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,אי עמידה באחד מהתנאים במסמך זה עלולה לעכב ו/או
לבטל את הפרס ואין ולא תהיה לזוכה כל טענה או תביעה בעניין ,והוא לא יהיה זכאי לכל
פיצוי מכל סוג ומין שהוא.

 4.4זוכה שאינו מעוניין ו/או אינו יכול ,מכל סיבה שהיא לממש את הפרס ,לא יהא זכאי לממש
את הפרס ,אף לא בחלקו ,ולא יהא זכאי לממש את הפרס במועד חלופי אחר או לקבל פרס
חלופי ו/או פיצוי כלשהו ,ובמקרה כאמור זכייתו תיפסל ולא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות
בגין כך.
4.5

הזכייה בפרס במסגרת ההגרלה הכללית הינה אישית ואינה ניתנת להעברה .אין באפשרות
הזוכה להמיר או לשנות את הפרס וצורת מסירתו בכל אופן שהוא ללא אישורה של החברה
(תחת שיקולה הבלעדי).

 4.6המשתתפים מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאופן ו/או הליך ו/או
ו/או הזוכה.
 4.7החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרסים ו/או שווי הפרסים ו/או מועד או
אופן מימוש הפרסים ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ומכל סיבה שהיא (או ללא סיבה) ,מבלי
שתהיה מחויבת לגלות לזוכים את הסיבה ,ולזוכים לא תהיה שום זכות לטעון טענות
בקשר לכך.

4.8

קבלת הפרסים ומימושו בידי הזוכה כפופה לכך כי כל התנאים המצטברים המפורטים
להלן התקיימו בקשר עם הזוכה:
4.8.1

הזוכה מעוניין ויכול לממש את הפרס.

 4.8.2הזוכה עמד בכל תנאי התקנון.
4.8.3

אם יתבקש על ידי החברה ,הזוכה ישתף פעולה וישתתף בפעילויות יחסי ציבור,
פרסום וקידום של פעילות החברה ,לרבות השתתפות בראיונות לתקשורת ופרסומים
בכל אמצעי המדיה לרבות בטלוויזיה ,באינטרנט ,בפרסום חוצות ,עיתונות ובניירות
מכירה – וזאת הן לפני מימוש הפרס והן לאחר מימושו.

4.8.4

הזוכה מילא אחר כל ההוראות והתנאים אשר הוצבו על ידי החברה לשם מימוש
הפרס.

 4.9החברה תהיה רשאית לפרסם בכל מדיה (לרבות באתר) ובכל אמצעי תקשורת את שם
הזוכים ותמונתם.
 4.10עצם ההשתתפות בהגרלה הכללית מהווה הסכמה לפרסום שם הזוכה והמשתתפים.
 4.11בכל מקום שמצוין הזוכה – הכוונה לזוכה שנרשם ולמשפחתו (כפי שהוגדרה על ידו).
 4.12האחריות הבלעדית לטיב ולאיכות הפרסים ולשירותים הנלווים תחול על ספקי אותם
פרסים בפועל .החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לטיב הפרס ,השירותים הנלווים
ולאיכותו ,אלא באופן המוטל על מי מהם על פי דין.
.5

הצהרות והתחייבויות המשתתף

5.1

בהשתתפותו בהגרלה הכללית מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף (בשמו ובשם שאר חברי
המשפחה) ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו ללא כל
סייג וגם אם החל בהשתתפותו בהגרלה הכללית בלא שקרא את התקנון ,מסכים המשתתף
ו/או הרוצה להשתתף כי מסמך זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

5.2

המשתתף מצהיר ומתחייב כי החברה תהיה רשאית לעשות כל שימוש בפרטי המשתתפים
בהגרלה הכללית ,לרבות בקשר עם פרסום וקידום ההגרלה הכללית החברה ,ובכלל זה
לפרסם בכל מדיה (לרבות באתר) ובכל אמצעי תקשורת ובכלל זה בטלוויזיה ,בעיתונות
הכתובה ,בשלטי חוצות ,בסלולר ,ובכל מדיה עתידית שתהייה קיימת בארץ ובחו"ל ,בכל
מקום ומכל סוג שתמצא לנכון ,ללא הגבלת זמן ,ואין ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או
תביעה בעניין ,והוא לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סוג ומין.

.6

אחריות המשתתף ושיפוי

6.1

ידוע למשתתף כי השתתפותו בהגרלה הכללית תהא על אחריותו בלבד .למען הסר ספק,
החברה (ו/או מי מטעמה) לא תהיה אחראית ולא תישא בכל אחריות ו/או תחוב כל חובה
שהיא בקשר עם ו/או כתוצאה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה אשר עניינה נזק ו/או
הוצאה ו/או הפסד וכיוצא בזה אשר יגרמו למשתתף ו/או לצדדים שלישיים בקשר עם
ההגרלה הכללית (לרבות עקב ההשתתפות בהגרלה הכללית) ו/או האתר.

6.2

למען הסר ספק מובהר בזאת כי החברה (ו/או מי מטעמה) אינה אחראית כלפי המשתתף
לכל נזק גוף (לרבות מוות) ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף עקב השתתפותו
בהגרלה הכללית ו/או זכייתו בה.

 6.3מבלי לפגוע ביתר הוראות מסמך זה ,בהשתתפותו בהגרלה הכללית ובגלישה באתר כל גולש
ו/או משתתף משחרר ומסכים לשפות ,על חשבונו ,את החברה ,את נושאי המשרה ו/או
הדירקטורים של החברה ,עובדיה ,נציגיה ,שלוחיה והגורמים הקשורים אליה מכל ובגין כל
חבות ,תביעה ,תביעה לכאורה ,אובדן ונזק (מכל סוג ,בין אם ידוע או בלתי ידוע ,בין אם
צפוי או בלתי צפוי) ,וכולל שכ"ט עו"ד הקשורים בדרך כלשהי )1( :להפרת הוראות מסמך
זה; או ( )2הפרה של חוק או תקנה של ישראל או כל מדינה אחרת.
.7

כללי

 7.1החברה רשאית להפסיק ו/או לבטל את ההגרלה הכללית ו/או לשנות את תנאיה במסמך
זה ,מכל סיבה שהיא ,על פי שיקול דעתה הבלעדי .כל השינויים יפורסמו על ידי החברה
באתר .האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף.
 7.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מההגרלה
הכללית ,על פי שיקול דעתה ,במקרה בו יתברר כי חלה תקלה ,שיבוש ,מניעה או הפרעה
אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף בהגרלה הכללית או מלערוך את
תקין.
באופן
הכללית
ההגרלה
למען הסר ספק ,לכל משתתף שהוא בהגרלה הכללית לא תהא כל טענה או זכות כלשהי
בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ,ו/או בקשר לכל
נזק ישיר ו/או עקיף ,לרבות הוצאות ישירות או עקיפות ,שייגרמו לו עקב פעולות כאמור
ו/או עקב פסילת משתתף ,משתתף נבחר ו/או זוכה.
7.3

החברה תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע להגרלה הכללית ובנוגע לכל שאלה
שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי
שייווצר במהלך ההגרלה הכללית ,בין אם צוינו במפורש במסמך זה ובין אם לאו ולמשתתף
לא תהיה כל טענה בשל כך.

 7.4מבלי לגרוע מהוראות מסמך זה והוראות כל דין ,החברה תהייה רשאית לפסול משתתף
ו/או זוכה ו/או שלא להקנות את הפרס לידי משתתף ,אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי
והסופי של החברה קיים חשד כי ביצע רמאות ,פגע בכללי ההגרלה הכללית ו/או כללי
מסמך זה ו/או ביצע מעשה עבירה או מעשה שאינו כדין ,מכל סוג שהוא.
 7.5כל מס מכל סוג שהוא בקשר עם הפרס יחול על הזוכה ויהיו על חשבונו ועל אחריותו
הבלעדית .החברה תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס ,אם תידרש לכך על פי דין ,את
פרטי הזוכה ו/או ניכוי מס במקור .המשתתפים נותנים בזאת אישור לחברה ו/או למי
מטעמה לנכות או להפחית כל תשלום נדרש (ככל שניתן) בהתאם לדין .החברה ו/או מי
מטעמה לא תישא בתשלום מס כלשהו בקשר עם הזכייה או הפרס.
7.6

ההשתתפות בהגרלה הכללית אסורה על מנהלי ועובדי החברה ובני משפחותיהם.

 7.7השתתפות בהגרלה הכללית תאושר למי שמלאו לו  18שנים.
7.8

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,החברה רשאית ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,
להחליט על הארכת או קיצורה של תקופת ההגרלה הכללית ו/או מי מפרטיה.

 7.9התקנון ממצה את זכויות המשתתפים וחובותיהם בקשר עם ההשתתפות בהגרלה הכללית.
כאמור ,עצם ההשתתפות בהגרלה הכללית מהווה הסכמה מלאה ,בלתי חוזרת ובלתי
מסויגת לכל האמור בתקנון.
 7.10ההשתתפות בהגרלה הכללית אסורה לעובדי/מנהלי/בעלי החברה ,חברת ההפקה ומשרד
הפרסום ובני משפחותיהם מקירבה ראשונה.
 7.11סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפרשנות הוראות מסמך זה הינה
בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב-יפו.

