
 

 

 " חינם התנסות"  מבצע תקנון

 כללי .1

 מ"בע לוטוקארד ידי על הנערך" חינם התנסות"  מבצע ינוהל פיהם-על הכללים את מסדיר זה תקנון 1.1

/  לקוראים והמיועד"(  5 טוטוקרד" או"  לוטוקרד: "להלן)  SMART מקבוצת מ"בע 5 טוטוקארד או

 "(. המבצע"  ו" חינם התנסות: " בהתאמה להלן  גולשים

 .כאחד וגברים לנשים ומיועד, בלבד נוחות מטעמי זכר בלשון מנוסח התקנון 2.1

 .ומעלה 12 בגילאים הגולשים/  הקוראים כל הינם במבצע להשתתף הזכאים. 1

 ההשתתפות הליך. 3

 IVR למערכת יצלצל או SMS ישלח, במבצע להשתתף המעוניין  גולש/ קורא כל המבצע תקופת במהלך 3.2

 . הפרסום גבי על המופיעות ההנחיות פי על הנחיתה בדף פרטיו את ימלא או

 בדף הפרטים ממלאי אל או IVRה או SMSה שולחי אל יתקשרו לוטוקרד ואו 5טוטוקארד נציגי 3.1

 משתתפים. הטוטו משחקי/הלוטו להגרלות אותם לצרף מנת על המלאים פרטיהם קבלת לשם הנחיתה

 זכאי יהיה לא, לוטוקרד ואו 5טוטוקרד נציגי ידי על הנדרשים הפרטים כל את למסור יסכימו שלא

 .   הנדונים הטוטו משחקי/ הלוטו בהגרלות להשתתף

 07  מ כחלק הלוטו בהגרלות חינם ישתתפו חינם התנסות במוצר, ללוטוקרד ירשמו אשר המשתתפים   3.3

"  י ע הנרכשות לוטו של שישיות 21 השולחת הקבוצה שתקבל בפרסים להתחלק הזכאים קבוצה חברי

 .   לוטוקרד מועדון עבור לוטוקרד

 משחק במחזור חינם ישתתפו חינם התנסות במוצר, 5  טוטוקרד  להטבת ירשמו אשר המשתתפים   3.1

 טוטו טורי 27 השולחת הקבוצה שתקבל פרס בכל להתחלק הזכאים קבוצה חברי 57מ כחלק טוטו

 .טוטוקרד מועדון עבור 5 טוטוקארד י"ע הנרכשות

 הווינר במשחק חינם ישתתפו חינם התנסות במוצר 5  טוטוקרד להטבת ירשמו אשר המשתתפים   3.5

 י"ע הנרכשות ווינר טופס השולחת הקבוצה שתקבל פרס בכל להתחלק הזכאים קבוצה חברי 27 מ כחלק

 .5 טוטוקרד מועדון עבור 5 טוטוקרד

 ייכלל' ה –' א בימים למועדון יצטרף המשתתף אם. וראשון שבת, שישי בימי מתנהלים הטוטו משחקי 3.3

   להצטרפותו הקרובה השבת של במחזור המשתתף

 בימי למועדון יצטרף המשתתף אם.  ש"ומוצ שלישי בימיי מתקיימות הפיס מפעל של הלוטו הגרלות 3.0

, חמישי– רביעי בימים לקוח יצטרף אם. שלישי מיום החל בהגרלה להשתתף יתחיל–  שלישי עד ראשון

 ש"במוצ להשתתף יתחיל

  



 

 

 המבצע תקופת. 1

 תקופת תוארך אם אלא, הפרסום מיום ימים כחודש וימשך המבצע של פרסומו ביום יחל המבצע 1.2

 תקופת: "להלן) הבלעדי דעתה שיקול פי על מ"בע 5 טוטוקארד או מ"בע לוטוקארד ידי-על המבצע

 "(.המבצע

 הפרסים קבלת אי. 5

 עבירה מעשה תוך נעשתה השתתפות לפיו שהוא כל מידע 5 טוטוקרד או לוטוקרד לידי שהגיע במקרה 5.2

 לתת שלא רשאית 5 טוטוקרד או לוטוקרד תהא, זה תקנון מתנאי כלשהו תנאי הפרת תוך או כדין שלא או

 .כאמור בנסיבות בו שזכה מי מידי חזרה הפרס את לדרוש או/ו כאמור למשתתף ההטבה את

 

 :במבצע להשתתפות תנאי. 3

  

 או לוטוקרד של  המידע למאגר, יוכנסו האישיים פרטיהם כי לכך מסכימים  במבצע  המשתתפים 3.2

 את למחוק האפשרות תינתן למשתתפים כי, בזאת מובהר עוד. שיווקית פעילות ביצוע לשם 5 טוטוקרד

 פניה באמצעות, החברה באתר קשר צור בעמוד בכתב פניה באמצעות המידע ממאגר שלב בכל פרטיהם

 13 המכבים דרך לכתובת מכתב שליחת באמצעות או 2-077-57-17-88 שמספרו בטלפון הלקוחות לשרות

 .05757 מיקוד צ"ראשל ישן ת.א

 

 וכל 5 טוטוקרד או לוטוקרד לקוחות כל ידי על לקריאה וניתן החברה באתר מפורסם זה תקנון 3.1

  את ופוטרים זה תקנון הוראות לכל מסכימים במבצע המשתתפים. המבצע משתתפי

 

 

 לכל או/ו למבצע בקשר תביעה או/ו דרישה או/ו טענה מכל, מטעמה מי את או/ו 5 טוטוקרד או  ללוטוקרד

 של מחדל או מרשלנות נובעות שאינן למבצע בקשר כלשהן תקלות או/ו לתקנון או/ו המבצע משלבי שלב

 .באלה הקשורה טענה כל על ומוותרים טוטוקארד

 

 כל על החלות ההוראות יחולו המבצע למשתתפי לוטוקרד או/ו 5 טוטוקרד י"ע הניתנים השירותים על 3.3

 וזאת, החברה באתר המפורסם החברות של הרגיל הלקוח הסכם פי על לוטוקרד או/ו 5 טוטוקרד מנויי

 .המבצע בתקנון מוסדרים שאינם לנושאים הנוגע בכל

 

 


