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עיקרי הפעילות
1.1

1.2

תקנון זה מסדיר את הכללים על-פיהם תנוהל פעילות התנסות חינם (להלן" :הפעילות")
הנערכת על ידי לוטוקרד בע"מ ("לוטוקארד") או טוטוקרד  5בע"מ ("טוטוקארד") מקבוצת
סמארט (להלן" :סמארט").
הזכאים להשתתף בפעילות הינם כל הקוראים/הגולשים בגילאי  21ומעלה  ,שבמהלך 12
החודשים שקדמו להשתתפותם בפעילות לא הוענקה להם ההטבה כהגדרתה להלן ,בכפוף
לשיקול דעתה של סמארט (להלן" :המשתתפים").

1.3

2

במסגרת הפעילות תעניק סמארט השתתפות אחת לכל משתתף באופן הבא:
בעבור פעילות לוטוקארד ,תוענק השתתפות בטופס לוטו קבוצתי ( 14טבלאות לוטו)
א.
בקבוצה של  70חברים;
בעבור פעילות טוטוקארד תוענק השתתפות בטופס טוטו קבוצתי ( 10טורי טוטו)
ב.
בקבוצה של  50חברים .
(כל אחת להלן" :ההטבה").

הליך ההרשמה
2.1

במהלך תקופת הפעילות על כל גולש/קורא המעוניין להשתתף בפעילות ,למלא את פרטיו
האישיים הנדרשים להשתתפות בפעילות ,בהתאם להנחיות המופיעות על בפרסום.

2.2

נציגי סמארט יתקשרו אל ממלאי הפרטים לשם השלמת הפרטים המלאים הנדרשים על
מנת לקבל את ההטבה.
סמארט שומרת לעצמה את הזכות לשלוח ללקוח מסרון או דואר אלקטרוני לצורך הפנייתו
להשלמת הפרטים המלאים הנדרשים באופן מקוון.

2.3

הפרטים האישיים הנדרשים הינם :שם מלא ,טלפון ,דוא"ל ,תאריך לידה ,תעודת זהות
וכתובת מלאה .סמארט שומרת לעצמה את הזכות לפי שקול דעתה לבקש פרטים נוספים
מהמשתתפים .משתתפים שלא יסכימו למסור את כל הפרטים הנדרשים על ידי נציגי
סמארט ,לא יהיו זכאים להשתתף בפעילות.
מובהר כי ככל שבמעמד השיחה יסתבר כי הפונה הינו מתחת לגיל  21לא יוכל להשתתף
בפעילות ולא יהיה זכאי להטבה.

2.4

המשתתפים בפעילות מסכימים לכך כי פרטיהם האישיים יוכנסו ,למאגר המידע של
טוטוקארד ו/או לוטוקארד לשם ביצוע פעילות שיווקית מטעם סמארט .עוד מובהר בזאת,
כי למשתתפים תינתן האפשרות למחוק את פרטיהם בכל שלב ממאגר המידע באמצעות
פניה בכתב דרך 'צור קשר' באתר סמארט ,או דרך פניה לשירות הלקוחות בטלפון שמספרו
 1-700-50-40-88או באמצעות שליחת מכתב לכתובת דרך המכבים  46א.ת ישן ראשל"צ
מיקוד .7535986

3

מימוש ההטבה
3.1

3.2

מחזורי הטוטו מתנהלים בימי שישי עד שני .בהתאם ,המשתתף בפעילות טוטוקארד ישתתף
בהטבה במחזור העוקב למועד השלמת הפרטים כאמור בסעיף  2.2לעיל ולא יאוחר
מהמחזור שלאחר מכן.
הגרלות הלוטו של מפעל הפיס מתקיימות בימים שלישי ומוצ"ש (למעט מועדי הגרלה
מיוחדים בהתאם לדין) .בהתאם ,המשתתף בפעילות לוטוקארד אשר יסיים את תהליך
השלמת הפרטים כאמור בסעיף  2.2לעיל ישתתף בהטבה בהגרלה העוקבת למועד השלמת

3.3
3.4

3.5

4

הפעילות תחל ביום פרסומה ותימשך  30יום מיום פרסומה ,אלא אם תוארך על ידי סמארט
על פי שיקול דעתה הבלעדי (להלן" :תקופת הפעילות").

אי קבלת הפרסים
5.1

6

משתתף לא יהיה זכאי בשום מקרה להמיר את ההטבה ו/או איזו מזכויותיו על-פי תקנון זה
בכסף ו/או בשווה כסף ,וזאת גם בנסיבות בהן לא יתאפשר בידו לממש את זכויותיו
האמורות.
ההטבה הינה אישית והמשתתף אינו רשאי להעבירה לכל גורם אחר.

תקופת הפעילות
4.1

5

הפרטים ולא יאוחר מההגרלה שלאחר מכן.
מועד ההגרלה הקובע ,יוצג למשתתף באתר האינטרנט של סמארט טרם המחזור  /ההגרלה.

במקרה שהגיע לידי סמארט מידע כל שהוא לפיו השתתפות בפעילות נעשתה תוך הפרת
הדין ,או תוך הפרת תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה ,תהא סמארט רשאית שלא לתת את
ההטבה למשתתף כאמור ו/או לדרוש את ההטבה חזרה מידי מי שהוענקה לו בנסיבות
כאמור.

שונות
6.1

תקנון זה מפורסם באתר סמארט וניתן לקריאה על ידי כל גולש באתר .המשתתפים
בפעילות מסכימים לכל הוראות תקנון זה ופוטרים את טוטוקארד ולוטוקארד ואת קבוצת
סמארט ו/או את מי מטעמן ,מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לפעילות ו/או לכל
שלב משלבי הפעילות ו/או לתקנון ו/או תקלות כלשהן בקשר לפעילות ומוותרים על כל טענה
הקשורה באלה ,בכפוף להוראות כל דין.

6.2

על הצטרפות המשתתפים למועדוני הלקוחות של קבוצת סמארט ,לרבות לוטוקארד
וטוטוקארד ,יחולו ההוראות החלות על לקוחות סמארט על פי הסכם הלקוח המפורסם
באתר סמארט ,וזאת בכל הנוגע לנושאים שאינם מוסדרים בתקנון זה.

6.3

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

