תקנון לפעילות הגרלה "מבצע הגרלות ללקוחות  -שנת ה 100 -לחברת הכרם"
לתשומת לב המשתתף:
עצם השתתפותך במבצע ההגרלות תחשב להסכמה בלתי חוזרת ובלתי מסויגת (א) להיות כפוף ומחויב
להוראות תקנון זה ואישורך כי גילך הינו מעל  18והוא מאפשר לך להשתתף בפעילות בהתאם להוראות
תקנון זה ,ו – (ב) לפרסום פרטים בקשר עם ההגרלות והמשתתפים בהן (בכלל זה הזוכים בפרסים
ופרטיהם) בכל מדיה ו/או בכל אמצעי תקשורת ופרסום הצילומים שיעשו בעת מימוש הפרס/ים (ככל
שתזכה בו).
.1

הגדרות

"הזוכה"

משתתף אחד בכל חודש קלנדרי ,אשר יעלה בגורל ויזכה בהגרלה
החודשית כהגדרתה להלן;

"החברה"
"האתר"

עורכת ההגרלה  -חברת הכרם משקאות חריפים בע"מ;
אתר האינטרנט של החברה אשר כתובתו ;www.hacarem.co.il

"ההגרלה
החודשית"

כל אחת מההגרלות אשר תערכנה במהלך תקופת המבצע ,והכל לפי
העניין והקשרו;

"המפקח/ת"

רו"ח רחלי מרטר ,מדרך החורש  ,10פארק תעשיות חבל מודיעין;

"לקוחות ערוץ
החם"

לקוחות החברה שהינם סיטונאים ,חנויות יין ומשקאות חריפים,
מינימרקטים ,מעדניות ופיצוציות המשתייכים לערוץ החם בחברה.

"הפרס"

הפרס המפורט בסעיף  4להלן;

"משתתף"

לקוחות הערוץ החם בתנאי שיעמדו בתנאי המבצע המזכים
בהשתתפות בהגרלה החודשית ,כמפורט להלן בתקנון זה;

"תקופת המבצע"

התקופה שבין ה 12.01.2021 -ל.12.05.2021 -

.2

.3

פרשנות
2.1

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם
בדבר מבצע ההגרלות לרבות בעיתונות או בדיוור ישיר ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר
ועניין.

2.2

החלוקה לסעיפים ,כותרות הסעיפים והפנייה בלשון זכר ,יחיד הינם לשם נוחות בלבד ולא
ישמשו לצורכי פרשנות.

מבצע ההגרלות
3.1

ההשתתפות במבצע ההגרלות פתוחה ללקוחות הערוץ החם.

3.2

לקוחות הערוץ החם שעמדו בכל התנאים המזכים הבאים יהיו זכאים להשתתף בהגרלה
החודשית ("התנאים המזכים"):

3.3

3.2.1

קניה בחודש הקלנדרי של ההגרלה החודשית בסך של לפחות ( ₪ 5,000נטו נטו לאחר
כל ההנחות והזיכויים) ולפני מע"מ ופיקדון.

3.2.2

גידול בהיקף הקניות החודשי של הלקוח בערוץ החם בהשוואה לחודש הקלנדרי
המקביל אשתקד.

3.2.3

לקוח הערוץ החם עומד בתנאי התשלום המאושרים לו ע"י החברה ,ללא פיגורים.

לקוח הערוץ החם אשר עמד בתנאים המזכים ,יהיה זכאי להשתתף בהגרלה החודשית ("זכות
השתתפות") .לקוחות הערוץ החם בעלי מספר חנויות ו/או סניפים ,עם כרטיס משלם אחד

בספרי החברה ,יהיו זכאים להשתתף בהגרלה עם מספר זכויות השתתפות כמספר החנויות
ו/או הסניפים.

.4

3.4

למען הסר ספק מובהר בזאת כי הזכות להשתתף בהגרלה תינתן ללקוחות הערוץ החם שמשכו
את הרכישות החודשיות שלהם ולא ביצעו שיריונים.
במידה ולקוח ערוץ החם ביצע שיריונים ,קניות אלו לא תכללנה בקניות הלקוח החודשיות
הנחשבות לצורך ההגרלה החודשית.

3.5

החברה תערוך  4הגרלות חודשיות (ינואר  -אפריל  ,)2021בין כול זכויות ההשתתפות של
המשתתפים ,במשרדי החברה ובנוכחות המפקחת ,במסגרתן יוגרל זוכה אחד ,בכול חודש
("ההגרלות") .ההגרלות תיערכנה בין ה 8-ל 12-של החודש העוקב ,החל מה ,8-12.2.21-בגין
קניות חודש ינואר  2021ולמשך  4חודשים ,עד ל 8-12.5.21-בגין קניות חודש אפריל .2021

3.6

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועדי ביצוע ההגרלות.

3.7

תוצאות ההגרלות תפורסמנה באתר לאחר עריכת כול הגרלה.

הפרס
4.1

הזוכה יהיה המשתתף אשר שמו עלה בהגרלה.

4.2

הפרס בהגרלה יהיה זיכוי בסך הקניה החודשית של לקוח הערוץ החם ,בחודש הקלנדרי
הרלוונטי ,נטו לאחר כול ההנחות ,הזיכויים והבונוסים שניתנו ללקוח.

4.3

לקוחות ערוץ החם בעלי מספר חנויות ו/או סניפים וכרטיס משלם אחד בספרי החברה ,סכום
הזכייה יהיה סכום הקניה החודשית ,בחודש הרלוונטי ,חלקי מספר חנויות ו/או סניפים.

4.4

לקוחות ערוץ החם בעלי מספר חנויות ו/או סניפים אשר לכל חנות/סניף קיים כרטיס משלם
נפרד בספרי החברה ,סכום הזכייה יהיה סכום הקניה החודשית בחודש הקלנדרי הרלוונטי ,של
אותו סניף/חנות.

4.5

הפרס יינתן בצורה של חשבונית זיכוי ללקוח ערוץ החם.

4.6

למען הסר ספק ,יובהר כי הפרס הינו פרס חד פעמי ,סופי ומוחלט וכי הוא יינתן לזוכה על פי
ובכפוף לתנאי תקנון זה.

4.7

החברה שומרת לעצמה את הזכות לאפשר ללקוח ערוץ החם שלא עמד בתנאי הסף להשתתפות
בהגרלה ,לקבל את הפרס במידה ועלה בהגרלה ובתנאי שהשלים את כול הקריטריונים
להשתתפות בהגרלה.

4.8

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס ו/או מועד או אופן מימוש הפרס ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי.

4.9

קבלת הפרס ומימושו בידי הזוכה כפופה לכך כי כל התנאים המצטברים המפורטים להלן
התקיימו:
4.9.1

הזוכה הינו משתתף אשר במהלך תקופת הפעילות השתתף בפעילות ועמד בתנאים
המזכים.

4.9.2

הזוכה מילא אחר כל תנאי תקנון זה וכל ההוראות והתנאים אשר הוצבו ע"י החברה
לשם מימוש הפרס במלואן ובמועדם.

4.9.3

הזוכה אישר בכתב את קבלת הפרס בעת קבלתו והצהיר על עמידתו בתנאי התקנון,
כתנאי לקבלת הפרס.

 4.10מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה עלולה לעכב ו/או
לבטל את הפרס ואין ולא תהיה לזוכה כל טענה או תביעה בעניין ,והוא לא יהיה זכאי לכל פיצוי
מכל סוג ומין שהוא.

.5

הצהרות והתחייבויות המשתתף
5.1

בהשתתפותו במבצע ההגרלות מסכים  ,מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון ומקבל
עליו את הוראותיו ללא כל סייג וגם אם החל בהשתתפותו בפעילות בלא שקרא את התקנון,
מסכים המשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
המשתתף מצהיר בזאת כי ברור ומוסכם עליו כי עצם השתתפותו במבצע ההגרלות מהווה
הסכמה לפרסום שמו ,וכי החברה תהיה רשאית לעשות כל שימוש בפרטי המשתתפים במבצע
לרבות בקשר עם פרסום וקידום החברה ומוצריה.

 .6אחריות המשתתף
6.1

.7

ידוע למשתתף כי השתתפותו במבצע ההגרלות תהיה על אחריותו בלבד .למען הסר ספק,
החברה (ו/או מי מטעמה) לא תהיה אחראית ולא תישא בכל אחריות ו/או תחוב כל חובה שהיא
בקשר עם ו/או וכתוצאה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה אשר עניינה נזק ו/או הוצאה ו/או
הפסד וכיו"ב אשר יגרמו ללקוח ערוץ החם או למשתתף ו/או לצדדים שלישיים בקשר עם
הפעילות (לרבות עקב ההשתתפות במבצע ההגרלות ו/או אי זכייה בהגרלה החודשית).

כללי
7.1

החברה תהיה רשאית לשנות את תקופת המבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי.

7.2

התקנון ממצה את זכויות לקוחות ערוץ החם והמשתתפים וחובותיהם בקשר עם ההשתתפות
במבצע ההגרלות .כאמור ,עצם ההשתתפות במבצע ההגרלות מהווה הסכמה מלאה ,בלתי
חוזרת ובלתי מסויגת לכל האמור בתקנון זה.

7.3

החברה שומרת על זכותה לעדכן את התקנון מעת לעת ו/או לשנות כל הוראה מהוראות התקנון
ו/או להפסיק ו/או לבטל את מבצע ההגרלות כולו או חלקו ו/או לשנות את תנאיו בתקנון זה,
מכל סיבה שהיא ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,בכל עת ובלא צורך בהודעה על כך מעבר לפרסום
הנוסח העדכני של התקנון באתר .מובהר כי כל שינוי כאמור יהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה
והוראות השינוי יגברו על הוראות התקנון ככל שתהא סתירה ביניהם .האחריות להכרת
התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על לקוח ערוץ החם והמשתתף.
למען הסר ספק ,לכל משתתף לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט
החברה כאמור לעיל ,ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף ,לרבות הוצאות ,מכל סוג שהוא,
שייגרמו לו עקב פעולות כאמור ו/או עקב פסילת משתתף ו/או זוכה.

7.4

מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין ,החברה תהיה רשאית לפסול לקוח ערוץ החם,
משתתף ו/או זוכה ו/או שלא להקנות את הפרס לידי זוכה ,אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי
והסופי של החברה קיים חשד כי פעל בחוסר תום לב ,ביצע רמאות ,פגע בכללי הפעילות ו/או
כללי תקנון זה ,פעל בחוסר נאמנות לחברה ו/או ביצע מעשה עבירה או מעשה שאינו כדין ,מכל
סוג שהוא.

7.5

החברה ,בתיאום עם המפקחת ,תהיה הפוסקת הבלעדית והכרעתה תהיה הסופית בכל עניין
הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או
בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך מבצע ההגרלות ,בין אם צוינו במפורש בתקנון
זה ובין אם לאו וללקוח ערוץ החם או למשתתף לא תקום כל טענה בשל כך.

7.6

ההשתתפות במבצע ההגרלות אסורה על החברה ,המפקחת ,מנהליהם ,שותפיהם ,עובדיהם
ובני משפחותיהם.

7.7

פניות :כתובת משרדה הרשום של החברה היא; דרך החורש  ,10פארק תעשיות חבל מודיעין
ת.ד .190 .כל פניה בנוגע למבצע הגרלות זה ,יש להפנות אל "הכרם משקאות חריפים בע"מ,
"מבצע הגרלות ללקוחות  -שנת ה 100 -לחברת הכרם" אל הכתובת האמורה.

7.8

על תקנון זה ,הפעילות וההגרלה וכל הקשור בהם יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ומקום השיפוט
הייחודי יהיה נתון למדינת ישראל והסמכות המקומית הבלעדית תהיה נתונה לבית המשפט
המוסמך בתל-אביב יפו.

