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 "לוטו עם חבריםתקנון מבצע "

     

 כללי .1

 

" הנערך על לוטו עם חבריםפיהם ינוהל מבצע "-תקנון זה מסדיר את הכללים על 1.1

( "החברה")להלן:   Smartידי לוטוקארד בע"מ או טוטוקארד בע"מ מקבוצת 

לוטו עם "להלן בהתאמה: ) "לוטו עם חברים" למקבלי הפרסום:והמיועד  

 . ("המבצע" ",חברים

 התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועד לנשים וגברים כאחד. 1.1

החברה רשאית להפסיק את המבצע או לשנות את תנאיו בכל שלב לפי שיקול  1.2

 דעתה הבלעדי.

 והינן חלק בלתי נפרד מתוכנו וסעיפיו.  זה מחייבותכותרות תקנון  1.3

 לקוח אשר ביצע הרשמה מלאה.  –"משתתף"  1.4

קבוצה המונה לפחות ארבעה משתתפים אשר החברה שולחת עבורם  –"קבוצה"  1.5

 טבלאות לוטו משותפות בחינם. 

 משתתף במבצע אשר הקים קבוצה חדשה. –"ראש קבוצה"  1.6

 משתתף אשר הצטרף לקבוצה קיימת. –"חבר קבוצה"  1.7

 טבלאות. 14טבלת לוטו מתוך טופס לוטו בן  –"טבלת לוטו"  1.8

ולקדם הרשמות למועדון  Smartמטרות המבצע הן לקדם את חשיפתו של מועדון  1.9

Smart .)"להלן: "מטרות המבצע( 

 

 מי זכאי להשתתף במבצע .2

 

אשר  ,מקבלי הפרסום: "לוטו עם חברים"הזכאים להשתתף במבצע הינם כל  

מא, ת.ז., , סיסשם, כתובת, דוא"לומסרו פרטיהם: המבצע נרשמו למבצע באתר 

 ."(המשתתףנייד, תאריך לידה )להלן: "מספר 

 שנים.  18על המשתתף לאשר פרטיו הנ"ל וכי גילו עולה על  

 לקבלת הזכיות. משתתףאחרת לא יהא זכאי ה יובהר כי  

 

 הליך ההשתתפות .3

לשליחת לפתוח "קבוצה" שהינו "ראש קבוצה" במסגרת המבצע יוכל "משתתף"  3.1

 להצטרף לקבוצה.מקרב חוג מכריו בלבד לוטו, ולהזמין חברים 

  .)כולל ראש הקבוצה(בחינם כל "חבר בקבוצה" יקבל טבלת לוטו  3.2

והזכיות בהן יתחלקו באופן שווה  – לכל חברי הקבוצההטבלאות יישלחו במשותף  3.3

 בין חברי הקבוצה.
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עוד הזמין מינימום הירשם וללראש הקבוצה ת הלוטו על אומנת לקבל את טבלעל  3.4

 כולל עצמו(. 4)וביצעו הרשמה מלאה שאישרו השתתפות חברים  3

הטופס הקבוצתי לא  -חברים בקבוצה 4מובהר כי במידה ולא יהיו מינימום  3.5

 יישלח, החברה תשלח מייל עדכון מתאים והמשתתף לא יוכל לממש הטבה זו. 

 

 . פעם אחת בלבדיכול להצטרף כחבר בקבוצה  משתתףמובהר כי ה 3.6

היינו  -על כמות הפעמים בה הוא יכול לשמש כראש הקבוצה אין הגבלהעם זאת, 

 מי שמזמין את החברים להצטרף.

 
 -בע"מ יכולים להשתתף במבצע כ 5לקוחות קיימים של לוטוקרד ו/או טוטוקרד  3.7

ואין באפשרותם להיות "חבר קבוצה" ולהצטרף לקבוצה  "ראש קבוצה" בלבד

 קיימת.

 ישתתפו "חברי הקבוצה" בנוסף לטבלאות הלוטו שלו ושל "חברי הקבוצה"  3.8

קבוצה ה( שבמסגרתה ביום ראשון הראשון לחודש)שתתקיים  חודשיתבתחרות 

כמות  ₪. 15000סכום של  יחלקו הגדולה ביותר מבחינת מספר החברים בה, 

 15מינימאלית )הראשון שיגיע לכמות החברים החברים.  15 –המינימאלית לזכייה 

 יהי זכאי לקבלת הפרס. חברים( 

 הבלעדי. מדי פעם ולפי שיקול דעתה הנ"ל החברה רשאית לעדכן את הפרס 3.9

מבצע  לינק"אמצעות שליחת המשתתף רשאי להזמין חברים נוספים לקבוצה ב 3.10

 ועוד. אחת מן הדרכים הבאות: דוא"ל, פייסבוק, וואטסאפב הרשמה"

 

 .חוג מכריו בלבד בקרב הקבוצה לשתף את המבצעעל ראש מודגש בשנית כי  3.11

 

או בניגוד  הפיץ את הפרסום באופן מסחריאף גורם למאשרת ל איננההחברה  3.12

והוא נועד לראשי הקבוצות בלבד ולמכריהם אליהם  להוראות "חוק הספאם",

 .באופן פרטי ולא מסחרי יבחרו לפנות

 

, ההטבות שצירףהחברים לכמות החברה מתחייבת לעדכן את המשתתף בקשר  3.13

או האזור האישי של ו/באמצעות כתובת המייל  ,ותוצאות ההגרלה שקיבל

 המשתתף באתר החברה.

 
 ,כל משתתף או מי שפנה אליו משתתף על מנת לגייסו לקבוצה ואשר מילא פרטיו 3.14

מאגר החברה לשם ביצוע פעולות נותן בזאת אישורו להעברת פרטי התקשרותו ל

 .מסרון וטלפון לרבות בדוא"ל, - שיווקיות

 
עבור כל חבר בקבוצה תקבל  -טבלאות הלוטו יישלחו בהתאם ובאופן יחסי 3.15

חברים  4הכל בכפוף לתנאים הנ"ל )לרבות מינימום של  - הקבוצה טבלת לוטו אחת

 בקבוצה על מנת לקבל את ההטבה(. 100ומקסימום 
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 תקופת המבצע .4

. משתתףלקריאה על ידי ההמבצע בתוקף כל עוד מופיע העמוד באתר החברה וניתן  4.1

בע"מ יכולה להפסיק את המבצע בכל עת ועל פי  5לוטוקארד בע"מ או טוטוקארד 

)להלן "תקופת  משתתףשיקול דעתה הבלעדי ומבלי שישמעו טענות כלפיה מה

 המבצע"(. 

 

 הצהרות הלקוח/משתתף .5

 

 5המשתתפים במבצע מסכימים לכל הוראות תקנון זה ופוטרים את טוטוקארד  5.1

ו/או את לוטוקארד בע"מ ו/או מי מטעמה, מכל טענה ו/או דרישה ו/או בע"מ 

תביעה של מאן דהוא ובכלל של צד ג' בקשר למבצע ו/או לכל שלב משלבי המבצע 

ו/או לתקנון ו/או תקלות כלשהן בקשר למבצע שאינן נובעות מרשלנות או מחדל 

 אלה.ו/או לוטוקארד ומוותרים על כל טענה הקשורה ב 5של טוטוקארד 

 

 

 . תנאי להשתתפות במבצע:6

 

המשתתפים  במבצע  מסכימים לכך כי פרטיהם האישיים יוכנסו, למאגר המידע   6.1

בע"מ ואו לוטוקארד בע"מ לשם ביצוע פעילות שיווקית. עוד  5של טוטוקארד 

מובהר בזאת, כי למשתתפים תינתן האפשרות למחוק את פרטיהם בכל שלב 

בכתב דרך צור קשר באתר החברה,  או דרך פניה ממאגר המידע באמצעות פניה 

או באמצעות שליחת מכתב  1-700-50-40-88לשירות הלקוחות בטלפון שמספרו 

או באמצעות שליחת  75050א.ת ישן ראשל"צ מיקוד  46 לכתובת דרך המכבים

 . 03-9487789פקס שמספרו 

 

 5וטוקארדקוחות טתקנון זה מפורסם באתר החברה וניתן לקריאה על ידי כל ל 6.2

מים לוטוקארד בע"מ וכל משתתפי המבצע. המשתתפים במבצע מסכיבע"מ ואו 

בע"מ , לוטוקארד בע"מ ו/או  5ופוטרים את טוטוקארד  לכל הוראות תקנון זה 

דרישה ו/או תביעה בקשר למבצע ו/או לכל שלב את מי מטעמה, מכל טענה ו/או 

למבצע שאינן נובעות משלבי המבצע ו/או לתקנון ו/או תקלות כלשהן בקשר 

ואו לוטוקארד  ומוותרים על כל טענה  5מרשלנות או מחדל של טוטוקארד

 הקשורה באלה.

 
לוטוקארד למשתתפי המבצע ו/או  5על השירותים הניתנים על ידי טוטוקארד 6.3

ו/או לוטוקארד על פי הסכם הלקוח  5ההוראות החלות כל מנויי טוטוקארדיחולו 

אתר החברה, וזאת בכל הנוגע לנושאים שאינם הרגיל של החברות המפורסם ב

 מוסדרים בתקנון המבצע.
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תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר השימוש באתר החברה הינו כפוף ל" 6.4

 ".סמארט

 
 

 אי קבלת הפרסים. 7

 

בע"מ ואו לוטוקארד בע"מ מידע כל שהוא לפיו  5במקרה שהגיע לידי טוטוקארד  

השתתפות נעשתה תוך מעשה עבירה או שלא כדין או תוך הפרת תנאי כלשהו 

בע"מ ואו לוטוקארד בע"מ רשאית שלא לתת  5מתנאי תקנון זה, תהא טוטוקארד 

ה מידי מי את הפרס חזרו/או ליטול את ההטבה למשתתף כאמור ו/או לדרוש 

 שזכה בו בנסיבות כאמור.

 

 בוררות .8

 

כל סכסוך בין החברה למשתתף יובא להכרעות בורר אשר ימונה בהסכמת ע"י  8.1

הצדדים. בהעדר הסכמה בדבר זהות הבורר, יפנו הצדדים ללשכת עו"ד בישראל למינוי 

בורר על ידה. למרות האמור לעיל, במקרה של תביעות בסכום המצוי בסמכותו של בית 

 המשפט לתביעות קטנות, יהא המשתתף רשאי לפנות אל בית משפט זה.

 

תשלח בדואר רשום או באמצעות המייל לפי כתובות הצדדים תיחשב כאילו שהודעה  8.2

 נמסרה לתעודתה כעבור שלושה ימי עסקים מיום שליחתה.

 

 

 


