מועדון לקוחות סמארט – טוטוקרד  5בע"מ ולוטוקרד בע"מ
תקנון מבצע הגרלות -הגרלה ראשונה ביום  65.9.52והגרלה נוספת ביום 51.56.52

 .5כללי
.5.5

מועדון לקוחות סמארט ,ובכלל זה לוטוקרד בע"מ וטוטוקרד  5בע"מ (להלן:
"החברות") ,מפעילות מועדון מנויים לשירות שליחת טפסי השתתפות בהגרלות
ממלכתיות (טוטו ,ווינר ,לוטו וצ'אנס) (להלן" :המועדון") ,יערכו הגרלה בין חברי
המועדון הפעילים והנקלטים ,על פי תקנון ההגרלה אשר יהיו זמינים לעיונו של
כל משתתף בהגרלה ,בכל נקודת מכירה של טוטוקרד  5ולוטוקרד ,במשרדי
החברות ובאתרי החברות באינטרנט.

 .6תנאי ההשתתפות בהגרלות (שתיים במסגרת מבצע זה)
.6.5

בהגרלות זכאים להשתתף כל חברי המועדון אשר יהיו רשומים ,פעילים
ומשלמים תשלום חודשי בסכום שעולה על  ₪ 96.6כמנויי החברות במועדי
עריכת ההגרלות .למען הסר ספק מנויים פעילים אשר אינם משלמים אלא קיבלו
את המנוי במתנה במסגרת מבצע כזה או אחר ולקוחות "און ליין" או לחילופין
"דילים מוזלים" לא ייקחו חלק בהגרלות.

.6.6

מספר פתקי ההשתתפות בהגרלות של כל אחד מהזכאים להשתתף ,יהיה מדורג
ובהתאם לוותק המנוי כמפורט להלן:
 .6.6.5מנוי בעל ותק של עד  3חודשים -פתק אחד.
 .6.6.6מנוי בעל ותק של  3חודשים עד  9חודשים 2 -פתקים.
 .6.6.1מנוי בעל ותק של  9חודשים עד  22חודשים 3 -פתקים.
 .6.6.2מנוי בעל ותק של  22חודשים עד  21חודשים 4 -פתקים.
 .6.6.5מנוי בעל ותק של  21חודשים עד  24חודשים ומעלה 5 -פתקים.

.6.1

למרות האמור לעיל ,לא יהיו זכאים לקחת חלק בהגרלות – בעלי ,מנהלי או
עובדי משרד עוה"ד המפקח על ההגרלות ,בעלי ,מנהלי או עובדי מי מהחברות,
בעלי ,מנהלי או עובדי משרד הפרסום של החברות ,שותפי כל אחד מאלו ובני
משפחותיהם.

.6.2

ההגרלות נערכות בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת
מסחרית לפי חוק העונשין ,התשל"ז – .2611

.6.5

החברה תפרסם את תכנית ההגרלות בפרסום ישיר אל חברי המועדון ,באתר
החברה וכן ,בכל דרך שתמצא לנכון ובמטרה להביא את פרטי כל הגרלה בנפרד
לידיעת חברי המועדון.

.6.2

פרטי ההגרלות אשר יפורסמו יכללו את פרטי תכנית ההגרלות ובין השאר את
הפרטים הבאים:

.2.9.2
.2.9.2
.2.9.3
.2.9.4
.2.9.5
.2.9.9
.2.9.1

שם מבצע ההגרלה.
שם עורך ההגרלה.
מקום ומועד עריכת ההגרלה.
הפרסים בהם יזכו העולים בגורל.
נהלי ושיטת ההגרלה.
שם וכתובת מפקח ההגרלה.
מועד ודרך פרסום תוצאות ההגרלה.

 .1ההגרלה הראשונה והזכייה בפרס
.1.5

ההגרלה הראשונה תערך ביום  25.6.2.29בשעה  22:..במשרדי חברת טוטוקרד
 5בע"מ ולוטוקרד בע"מ ,דרך המכבים  49בית אדרת ,ראשון לציון טלפון .3-
6411111

.1.6

המפקח על ההגרלה :עו"ד אלעד גז .כתובת :ההסתדרות  ,22ירושלים.

.1.1

הפרס אשר יוגרל בין המשתתפים בהגרלה:
 .3.3.2כמות זוכים2 :
 .3.3.2הפרס 2 :כרטיסי טיסה לברצלונה 2 ,לילות במלון  4כוכבים ,שייט
ברחבי איטליה למשך  5לילות ואירוח זוגי על בסיס פנסיון מלא.
 .3.3.3מימוש הפרס :על בסיס מקום פנוי בלבד.
 .3.3.4קביעת המועד תיערך על ידי הלקוח בתיאום מול חברת סמארט שתעביר
תאריכים לשייט.
 .3.3.5מה כולל הפרס 2 :כרטיסי טיסה לברצלונה 2 ,לילות במלון  4כוכבים,
שייט ברחבי איטליה למשך  5לילות ואירוח זוגי על בסיס פנסיון מלא.

.1.2

במועד עריכת ההגרלה ,יורצו במחשב החברה כל מספרי המנוי של חברי המועדון
הזכאים להשתתף בהגרלה ,על פי הפירוט כאמור בסעיף  2לעיל ומחשב החברה
יבחר באופן אקראי את מספר המנוי של חבר המועדון העולה בגורל אשר יזכה
בפרס.

.1.5

ההגרלה כולה תיערך על ידי מנהלי החברה ובנוכחות המפקח על ההגרלה,
ממשרד עוה"ד של החברה.

 .2ההגרלה השנייה (במסגרת אותו מבצע) והזכייה בפרס
.2.5

ההגרלה השנייה תערך ביום  23.22.2.29בשעה  22:..במשרדי חברת טוטוקרד 5
בע"מ ולוטוקרד בע"מ ,דרך המכבים  49בית אדרת ,ראשון לציון טלפון .3-
6411111

.2.6

המפקח על ההגרלה :עו"ד אלעד גז .כתובת :ההסתדרות  ,22ירושלים.

.2.1

הפרס אשר יוגרל בין המשתתפים בהגרלה:
 .4.3.2כמות זוכים2 :
 .4.3.2הפרס :חופשה זוגית בפריז בת  4לילות ,הכוללת טיסה במחלקת
עסקים  -אלעל .אירוח במלון  4כוכבים ,על בסיס לינה+א .בוקר.
 .4.3.3מימוש הפרס :על בסיס מקום פנוי בלבד.
 .4.3.4קביעת המועד תיערך על ידי הלקוח בתיאום מול חברת סמארט.
 .4.3.5מה כולל הפרס :חופשה זוגית בפריז בת  4לילות ,הכוללת טיסה
במחלקת עסקים  -אלעל .אירוח במלון  4כוכבים ,על בסיס לינה+א.
בוקר.

.2.2

במועד עריכת ההגרלה ,יורצו במחשב החברה כל מספרי המנוי של חברי המועדון
הזכאים להשתתף בהגרלה ,על פי הפירוט כאמור בסעיף  2לעיל ומחשב החברה
יבחר באופן אקראי את מספר המנוי של חבר המועדון העולה בגורל אשר יזכה
בפרס.

.2.5

ההגרלה כולה תיערך על ידי מנהלי החברה ובנוכחות המפקח על ההגרלה,
ממשרד עוה"ד של החברה.

 .5פרסום תוצאות ההגרלות
.5.2

הזוכים בהגרלה יפורסמו בין חברי המועדון הן בפרסום בעיתון יומי ,והן בפרסום
ישיר אל חברי המועדון.

.5.2

כמו כן ,תודיע החברה לזוכים בהגרלה על זכייתם בהגרלה באמצעות שיחת
טלפון או בכל דרך שתמצא לנכון.

.5.1

ההודעה תישלח לכתובת חבר המועדון על פי פרטי התקשורת כפי הם רשומים
בטופס ההצטרפות למועדון ,או כפי שעודכנה על ידי חבר המועדון.

 .2חלוקת הפרסים
.2.5

האחריות למוצרים אשר יוגרלו במסגרת המבצע תהיה של ספק המוצר ובכל
מקרה האחריות על המוצרים תחול על ספק המוצר.

.2.6

הפרסים ניתנים למימוש במשך  9חודשים ממועד עריכת ההגרלה הרלבנטית.
לאחר מועד זה ,יוחזרו הפרסים לעמוד לרשות החברה והיא תהיה רשאית לעשות
בו שימוש על פי שיקול דעתה הבלעדי.

נספח א' -אישור קבלת פרס
אני הח"מ ,מצהיר/ה ומאשר/ת כי:
במסגרת מבצע ההגרלה שערך מועדון לקוחות סמארט – טוטוקרד  5בע"מ ולוטוקרד בע"מ
זכיתי בפרס _______ :למימוש מתאריך ____ עד לתאריך_____.
 .2עם חתימתי על מסמך זה ,הנני מאשר/ת כי קיבלתי לידיי את הפרס ואין לי כל טענות
כלפי עורך ההגרלה או מי מטעמו ,בגין הפרס ,טיבו או איכותו.
 .2אני מצהיר/ה בזאת כי השתתפותי במבצע הגרלה ,לרבות פירוט פרטיי באתר האינטרנט,
נעשו בהסכמתי המלאה.
 .3אני מצהיר/ה ומאשר/ת כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי
עורך ההגרלה או מי מטעמו ,בקשר לזכייתי או בקשר להגרלה.
 .4הנני מצהיר כי אינני עובד/ת או בן/בת משפחה של עובד/ת עורך ההגרלה ו/או המפקח
ו/או מנהליהם ,עובדיהם ובני משפחותיהם.
 .5הנני נותנ/ת בזאת את הסכמתי לפרסום שמי ותמונתי באופן ובמועדים שייקבעו על פי
שיקול דעתו של עורך ההגרלה[ .סעיף זה אינו חובה].

שם הזוכה __________________ :מס' ת.ז________________ :.
כתובת____________________________________________ :
טלפון ____________________ :נייד____________________ :
חתימה __________________ :תאריך__________________ :

