
 

 "נינג'ה" פעילות 7819' מסתקנון 
 

ידי לוטוקרד בע"מ -על כתהנער ,("הפעילות") "נינג'ה"נוהל פעילות תפיהם -תקנון זה מסדיר את הכללים על
 .("סמארט") סמארטמקבוצת "( טוטוקרד)"בע"מ  5 טוטוקרדו"( רדלוטוק)"

 עיקרי הפעילות .1

פי שיקול דעתה -ידי סמארט על-אלא אם תוארך על, 4.8.19ב הפעילות תחל ביום פרסומה ותסתיים  1.1
 "(.תקופת הפעילות)" הבלעדי

 כדלקמן:הזכאים להשתתף בפעילות הינם  1.2

מועדון המנויים לשירות שליחת טפסי השתתפות בהגרלות ממלכתיות )טוטו, ווינר, לוטו  ל חבריכל
יהיו רשומים, תחילת תקופת הפעילות אשר נכון ל, "(המועדון)" סמארטידי -וצ'אנס( המופעל על

  ש"ח. 69.9עולה על השווה ל או בסכום סמארט פעילים ומשלמים דמי מנוי חודשיים ל

ן ליין" ו/או מועדון אשר אינם משלמים דמי חבר, לרבות מנויי "אוהלמען הסר ספק, יובהר כי חברי 
 .אינם זכאים להשתתף בפעילות"דילים מוזלים", 

, BL480דגם מ "ה'נוטרי נינגמעבד מזון "לזוכה )כהגדרתו להלן( תעניק סמארט , במסגרת הפעילות 1.3
 "(.הפרסש"ח )" 499ששוויו הוא

 
 ההשתתפות בפעילות .2

בעמוד ייעודי שיפורסם לפרט להשתתף בפעילות, והזכאי כל המעוניין במהלך תקופת הפעילות, על 
 "(תגובהה בפרס )"יהוא הראוי ביותר לזכילדעתו , מדוע בעמוד הפייסבוק של סמארטהפעילות בדף 

 . באופן יצירתי ככל הניתן
 

 הזכיה בפרס .3

באמצעות שיחת  עם המשתתף יצרו קשר סמארטנציגי לאחר תום תקופת הפעילות,  שעות 24בתוך  3.1
בעלת התוכן היצירתי ביותר פירט סיבה פי שיקול דעתה הבלעדי( -, שלדעת סמארט )ועלטלפון

מובהר כי החלטת   וזאת לצורך קבלת פרטי הזוכה ובדיקת זכאותו לקבל את הפרס. ,"(הזוכה)"
 תהיה סופית לא יתקבלו טענות לעניין הבחירה או שיקוליה.  סמארט

הינם: שם מלא, טלפון, דוא"ל, תאריך  שהזוכה יתבקש למסור לנציגי סמארטהפרטים האישיים 
קול דעתה לבקש ילידה, תעודת זהות וכתובת מלאה. סמארט שומרת לעצמה את הזכות לפי ש

, סמארטידי נציגי -למסור את כל הפרטים הנדרשים על יסכיםשלא  זוכה. מהזוכהפרטים נוספים 
 .לקבלת הפרסזכאי ה לא יהי

מהרגע שנציגי סמארט  שעות 48מור לסמארט בתוך מסר את הפרטים הנדרשים כאזוכה אשר לא  3.2
 3.4 נדרש ובמועד, מסמכים כאמור בסעיף, כלסמארט, או שלא המציא ניסו ליצור עמו קשראו  יצרו

נעשתה  בפרס כי הזכייה סמארטבהוראות תקנון זה, או אם החליטה להלן, או זוכה אשר לא עמד 
, או אם הודיע הזוכה שאינו מעוניין לקבל את סמארטבאמצעי שאינו הוגן, או במקרה של טעות של 

רשאית לקבוע כי זכייתו של הזוכה נפסלה, ובהתאם לכך לקבוע כי אף  סמארטתהיה  –הפרס 
. לזוכה שנפסל כאמור לא תהיה סמארטוהכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של  משתתף לא יזכה בפרס,

 והוא מוותר בזאת במפורש על כך. העמו/או כלפי מי מט סמארטכל טענה או דרישה או תביעה כלפי 

תתאם עם סמארט , רטים הנדרשים לסמארט כאמורפומסירת הלאחר יצירת הקשר עם הזוכה  3.3
תהיה רשאית לקבוע, כי הפרס יימסר לזוכה במשרדיה  סמארטהזוכה מקום ומועד לקבלת הפרס. 

ידה, לפי שיקול דעתה -לידה, וכן במועד ובשעה שייקבעו ע-ו/או בכל מקום או דרך אחרת שתיקבע על
 הבלעדי.

 להלן התנאים לקבלת הפרס: 3.4

 כאמור לעיל. הפרס למסירת סמארטידי -הזוכה יידרש להתייצב במקום ובמועד שנקבע על (א)

 על הזוכה להציג תעודת זהות מקורית, שלמה ותקינה למראה המאמתת את זהותו. (ב)



 

לתקנון זה, בעת קבלת  'נספח אעל הזוכה לחתום על טופס הצהרת זוכה בנוסח המצורף כ (ג)
 הפרס וכתנאי לקבלתו. 

 ותהיה רשאית להציג לזוכה כל דרישה נוספת אחרת שמטרתה לאפשר את זיהוי סמארטכמו כן,  3.5
 ובחינת עמידתו בתנאי תקנון זה, וזאת כתנאי לקבלת הפרס.

התאמה בפרטים ו/או -לא התקיימו כל התנאים לעיל במעמד הזכאות למסירת הפרס ו/או ישנה אי 3.6
לקבוע  סמארטתהיה רשאית  –עמידה בתנאי מתנאי תקנון זה -תקינות ו/או זיוף ו/או אי-חשש לאי

. לזוכה שנפסל כאמור לא סמארטכי זכייתו של הזוכה מתבטלת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של 
כלפי מי מטעמם  טוטוקרד ו/או לוטוקרד ו/או ו/או סמארטכל טענה או דרישה או תביעה כלפי  תהיה

והוא מוותר בזאת במפורש על כך. כמו כן, ומבלי לגרוע מהוראות תקנון זה או מהוראות הדין, 
מכל מי שפעל, במישרין או  בפעילותרשאית שלא להעניק את הפרס או לחסום השתתפות  סמארט

ו/או חברותו במועדון בדרך של מעשה לא חוקי או שאינו בהתאם  הפעילותבמסגרת בעקיפין, 
להוראות תקנון זה או בדרך שנחשבת בלתי הוגנת )תרמית או בכל צורה אחרת(, הכל לפי שיקול 

 .סמארטדעתה הבלעדי של 
 

 שונות .4

פי תקנון -מזכויותיו על וו/או איזהפרס לא יהיה זכאי בשום מקרה להמיר את  ו/או זוכה משתתף 4.1
 זה בכסף ו/או בשווה כסף, וזאת גם בנסיבות בהן לא יתאפשר בידו לממש את זכויותיו האמורות.

לא תידרש לשלם יותר או לשאת בעלות העולה סמארט בשום מקרה מבלי לגרוע מכלליות האמור, 
 על שווי הפרס.

 .אחר גורם לכל םלהעביר רשאי אינו ו/או הזוכה והמשתתף יםאישי םהינ ההשתתפות והפרס 4.2

ולוטוקרד ואת קבוצת  טוטוקרד ופוטרים אתת תקנון זה המשתתפים בפעילות מסכימים לכל הוראו 4.3
דרישה ו/או תביעה בקשר לפעילות ו/או לכל שלב משלבי  , מכל טענה ו/אוןו/או את מי מטעמסמארט 

, הפעילות ו/או לתקנון ו/או תקלות כלשהן בקשר לפעילות ומוותרים על כל טענה הקשורה באלה
 .בכפוף להוראות כל דין

 בפעילות משתתףכל , אינטרנט של סמארטה מבלי לגרוע מהוראות מדיניות הפרטיות של אתר 4.4
צעי תקשורת, מסכים ומאשר, כי דבר השתתפותו או זכייתו, אפשר שיסוקרו, יצולמו וישודרו, באמ

או באתרי אינטרנט אחרים, וכי בעצם  סמארט לרבות בטלוויזיה, בשילוט, בעיתונות, באתר
מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונותיו במסגרת  בפעילותההשתתפות 

, מבלי סמארטהסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של 
 תמורה כלשהי. ושתשולם ל

פי הסכם הלקוח המפורסם באתר -ההוראות החלות על לקוחות סמארט על גם יחולו הפעילותעל  4.5
 סמארט, וזאת בכל הנוגע לנושאים שאינם מוסדרים בתקנון זה.

 התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועד לנשים וגברים כאחד. 4.6

  



 

 נספח א'

 הצהרת זוכה
 
 

_____________, מספר זהות _____________, טלפון ______________, דוא"ל אני, הח"מ, 
_____________, כתובת מגורים _____________________, תאריך לידה __________, מצהיר, 

 מאשר ומתחייב בזאת כדלקמן:

 

, BL480דגם מ "ה'נוטרי נינגמעבד מזון "הוכרזתי כזוכה ב "(הפעילות)" פעילות "נינג'ה"במסגרת  .1
 "(.התקנון)" ובכפוף לו הפעילות, והכל בהתאם למפורט בתקנון "(הפרס)" ש"ח 499ששוויו הוא 

, ובכלל זה מבלי לגרוע מכלליות האמור, במסגרת תקנון ואני מסכים לכל תנאיוהקראתי את  .2
)לרבות במסמך הצהרה זה( הינם נכונים  לסמארטכלל הפרטים שמסרתי  בפעילותהשתתפותי 

 ומדויקים.

לא הושגה תוך הפרת בפרס זכייתי ו ,בפעילותבהתאם להוראות התקנון, לא נאסרה השתתפותי  .3
 .התקנון או בניגוד לתנאיו או בניגוד להוראות הדין

או ו/ טוטוקרד ו/או לוטוקרד ו/או קבוצת סמארטאין ולא תהיה לי כל טענה, דרישה או תביעה כלפי  .4
ו/או בקשר עם כל נושא אחר הנובע, בין היתר, מזכייתי, בפרס בקשר עם זכייתי  ם,מי מטעמכלפי 

 ., באופן סופי ומוחלט, מכל טענה או דרישה או תביעה כאמורהנ"לואני פוטר את 

לרבות רדיו, שילוט, ) באמצעי התקשורת השונים תלהיות מפורסמ העשויזכייתי בפרס  ידוע לי כי .5
, (וכיו"ב ו/או באתרים אחרים סמארטטלוויזיה, עיתונות, אתרי אינטרנט, רשתות חברותיות, אתר 

לפרסם את פרטיי האישיים ואת שמי, וכן סרטונים ותכנים שונים  לסמארטואני מסכים ומאשר 
 ., מבלי שאהיה זכאי לקבלת תמורה כלשהי(לרבות צילומי ווידאו או סטילס) שבהם אני מופיע

 .הפרסת אני מתחייב לחתום על כל מסמך שיידרש לצורך קבל .6

 .מצורף להתחייבותי זו צילום תעודת זהות שלי .7

 

 

 חתימה   תאריך

 


