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 תקנון משחק התאמה

 משחקת הוו/או עורכ ןהמוסמך מטעמחברת לוטוקרד בע"מ ו/או ו/או בע"מ  5חברת טוטוקארד 

לכך, לקחת חלק במגוון משחקים נושאי פרסים אשר ללקוחות הזכאים  מציעה ,"(החברה)להלן: "

 הועלו לאתר החברה.

 

 כללי .1

 לנשים ולגברים כאחד.האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות ומופנה  .1.1

וכן את התנאים  ו המשחקתקנון זה נועד להסדיר את הכללים שעל פיהם יתנהל .1.2

 . שחקוההוראות אשר יחולו על ההשתתפות במ

ראשל"צ וניתן  46התקנון מופיע באתר החברה ובמשרדי החברה ברח' דרך המכבים  .1.3

 יהיה לעיין בו.

 

 הגדרות .2

 בתקנון זה:

 "שחק"משתתף/ת במ  2.1

כל זמן שהמשחק באתר  ובתנאי שהוא איננו לקוח של החברה. 18מעל גיל אדם כל 

 בכפוף להוראות תקנון זה. החברה, משתתף יכול לשחק בו ללא הגבלה

 הודעת משחק"" 2.2

הודעה שהתקבלה במערכת ההודעות האישיות או באתר החברה ואשר קשורה 

 במשחקי החברה.

 "טופס קבוצתי" 2.3

 חברים 50-טבלאות טוטו משותפות ל 10חברים או  70-טבלאות לוטו משותפות ל 14  2.4

 פרס שבועי""

 בהתאם לטבלה שלהלן: או מתנה כספי  פרסלזוכה בהחברה מדי שבוע תעניק 

 

 

 טורניר שבועי"" 2.5

 .8:59ועד יום א' העוקב שעה  9:00וזנק אחת לשבוע בכל יום א' בשעה שיהטורניר 

 פרסום שמות הזוכים בטורניר יפורסמו באותו היום, בסמוך לאחר מכן, באתר החברה.

 "זוכה בפרס" 2.6

 " להלן.בפרס כיצד זוכיםהמשתתף במשחק אשר עונה על תנאי סעיף "

 רשימת זוכים"" 2.7

 ת משחק.הודעצורף לכל רשימת הזוכים בפרס אשר תועבר באמצעות לינק שי

 "טבלת מובילים" 2.8

פלוסיםכמות זוכים

1300פרס ראשון

טופס קבוצתי כל יתר המשתתפיםפרס שני
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במהלך כל שבוע תופיע טבלת עשרת הלקוחות המובלים בהודעת המשחק שתעודכן 

  ."אונליין" )ישירות לאתר החברה(

 

 כיצד זוכים בפרס .3

. המשתתף בלבדהשבועי ניסיונות לזכייה בפרס  שני"משתתף במשחק" ישנם  לכל .3.1

בעל הניקוד הגבוה ביותר בטורניר השבועי יהיה הזוכה בפרס. לצורך זכייה בפרס 

הניסיונות כאמור. שני החברה תבחר בתוצאה הגבוהה ביותר אליה יגיע המשתתף מבין 

, יופיע במערכת ההודעות האישית השנייםמספר הניסיונות שנותרו לכל משתתף מתוך 

 של המשתתף באתר החברה.

  כי הזכייה היא אישית והזוכה בפרס לא יוכל להסב זכייתו לאחר.יובהר  .3.2

זכאותו של כל אחד ואחד מן הזוכים לקבל או לממש את הפרס תיבדק על פי הוראות  .3.3

הדין החל ובהתאם להוראות תקנון זה. מבלי לגרוע מהנ"ל, החברה רשאית שלא 

ל דעתה הבלעדי על פי שיקו להעניק את הפרס או לחסום השתתפות של משתתף כלשהו

 ולא תישמע כל טענה בהקשר זה.

 

 תקופת המשחק .4

שהחברה תודיע על ועד  15/05/2017 מיוםמשחק ישוחק באתר החברה לכל הפחות ה .4.1

  הפסקתו.

החברה שומרת על זכותה לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המשחק ו/או  .4.2

 כלפי החברה ו/או מיתשמע כל טענה מכל סיבה שהחברה תמצא לנכון, ולא  לבטלו

 מטעמה בעניין זה.

 

 פרטיות .5

כל משתתף במשחק מסכים כי שמו ודירוגו יפורסמו באתר החברה לצורך מובהר כי  .5.1

שהוגדרה לעיל ו/או לכל פרסום ושימוש אחר שתראה נכון "טבלת מובילים" כפי 

 החברה לעשות.

בהעברת  מוותר בזאת על כל טענה הקשורה בהפרת פרטיותו ו/אובמשחק המשתתף  .5.2

 פרטיו לאחר.

ברה על ידי השתתפות במשחק, כל משתתף מסכים בזאת כי הפרטים אשר נמסרו לח .5.3

ו/או מי מטעמה במהלך משחק זה ישמשו את החברה לשם ניהול המשחק ומסירת 

 לא ייחשב כשימוש אסור בשל פגיעה בפרטיות.הפרסים לפי ראות עינה. שימוש זה 

 

 שונות .6

 .שחקהמלא ניתן לערער על תוצאות  .6.1

כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין  .6.2

 מכל סוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. אחרים
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בעצם השתתפותו במשחק, המשתתף מסכים לכך כי הוא קרא את הוראות תקנון  .6.3

לשנות את הוראות  החברה רשאיתהמשחק וכי הוא מסכים לכל התנאים הכלולים בו. 

 התקנון בכל זמן, בהתאם לשיקול דעתה ואלו יחייבו מיום פרסומן באתר.

ההשתתפות בכל שלב של המשחק היא באחריותו הבלעדית של המשתתף ו/או של  .6.4

ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל נזק אשר נגרם או ייגרם הזוכה בפרס. החברה 

 למשתתפים בקשר עם השתתפותם. 

תהיה אחראית באופן כלשהו למימוש הפרס ובמקרה ותאבד הזכאות  החברה לא .6.5

המשתתף  -בין אם בגין כך שחלף המועד למימושו ובין אם כל סיבה אחרת -למימושו

 מוותר מראש על כל טענה כנגד החברה. 

כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, יחולו על הזוכה בפרס ויהיו על חשבונו ועל  .6.6

לשלטונות המס, את פרטי הזוכים ו/או  תהיה רשאית להעביר אחריותו בלבד. החברה

 .ניכוי מס במקור

החברה רשאית לשנות את מבנה המשחק, דרך הזכייה בפרסים, שלביו, אופיו לפי  .6.7

שיקול דעתה הבלעדי ובמקרים המצדיקים זאת אף תעדכן את המשתתפים באמצעות 

ל החברה לפעול באופן למשתתפים לא תהיה כל טענה לעניין זכותה שאתר החברה. 

 האמור.

המתואר בתקנון זה הינו לצורך הנאת המשתתפים ולפעילות שיווקית גרידא, המשחק  .6.8

לחוק  224ולא ייחשב "משחק אסור", "הגרלה" או "הימורים" כהגדרתם בסעיף 

. בין היתר מאחר והזכייה אינה תלויה בגורל, ניחוש או מזל 1977-העונשין, התשל"ז

 תף. אלא ביכולת המשת

 השתתפות במשחק מבטאת הסכמה מלאה לאמור בתקנון זה.  .6.9

כל פניה בקשר למשחק תופנה למשרדי החברה באמצעות פרטי הקשר שלהלן: דרך  .6.10

 בע"מ או באמצעות אתר החברה. 5, ראשל"צ לידי חברת טוטקרד 46המכבים 


