רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה  2006בע"מ
רח' האומן  ,15ת.ד ,52149 .ירושלים  91520טל' ,02-6481843 :פקס'02-6791860 :

תקנון הגרלת "'ג'נסיס לבן סודה סטרים"
של רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה  2006בע"מ
כללי:

בין התאריכים  15.3.2017ל ,15.4.2017 -תערוך רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה  2006בע"מ
(להלן" :החברה") ,הגרלה של  300מכשירי סודה סטרים מסוג "ג'נסיס לבן" (להלן" :ההגרלה").
ההגרלה תיערך כמפורט בתקנון זה (להלן" :התקנון").
הוראות כלליות
 .1הגדרות:
למונחים הבאים בתקנון זה ,תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן :

א" .הפרס" – מכשיר סודה סטרים מסוג "ג'נסיס לבן" ,לפי בחירת החברה.
ב" .המלאי" –  300פרסים.
ג.

"הוראות ההגרלה"  -ההוראות המופיעות בתקנון זה ,לפי העניין.

ד.

"משתתף בהגרלה"  -אדם העומד בתנאי ההשתתפות המנויים בתקנון.

ה" .משתתף פסול" – עובדים של החברה ו/או מנהליה ו/או המפקח ו/או בני משפחותיהם.
ו.

"הפרסום" – החל מיום  14.3.2017ועד ליום  ,15.4.2017תפרסם החברה את פרטי
ההגרלה ,באמצעי המדיה השונים העומדים לרשותה.

ז.

"זוכה בפרס"  -משתתף חוקי בהגרלה ,אשר פרטיו הוגרלו ,בהתאם לתנאי ההגרלה .ככל
שיתברר ,כי פרטי הזוכה בפרס לא מולאו במלואם ו/או התבררו כלא נכונים ,באופן שאינו
מאפשר יצירת קשר עימו ,ו/או ככל שיתברר כי הינו מוגדר כמשתתף פסול ,ייבחר ,בהתאם
לתנאי התקנון ,משתתף אחר במקומו כזוכה ,וכך הלאה.

ח.

"מועד ההגרלה" – ביום  ,30.4.2017במשרדי החברה.

ט" .עורך ההגרלה"" /החברה" – חברת רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה  2006בע"מ.
י.

"המפקחת"  -המפקחת על ההגרלה הינה עו"ד ענבל סיידוף בראשי ,שכתובתה ברח' האומן
 ,15ירושלים  ,93420פקס' .02-6791860

יא" .תקופת ההגרלה"  -התקופה האמורה בסעיף  2שלהלן.

 .2תקופת ההגרלה
ההגרלה אשר הפרסום הראשון עליה יהיה ביום  14.3.2017וכלה ביום .15.4.2017
 .3התנאים להשתתפות בהגרלה ולזכייה בפרס :

א .בכל אחד מסניפי החברה יוגרלו בין  1ל 5 -פרסים ,לפי שיקול דעת החברה ובהתאם למלאי.
בכל סניף ,תתאפשר הגרלתם של מספר זוכים ,כמספר הפרסים המוגרל באותו סניף.
ב .ההשתתפות בהגרלה מותרת לכל לקוח ,שהינו חבר מועדון חברתי "רמי לוי" ,אשר ביצע
רכישה באמצעות כרטיס אשראי "רמי לוי" שברשותו ,באחד מסניפי החברה ,בסך שלא יפחת
מ ₪ 500 -לאותה רכישה (להלן" :הרכישה").
ג.

לצורך ההשתתפות בהגרלה  ,ימלא המשתתף בהגרלה ,בכתב ברור וקריא ,גלויה הנושאת
את פרטיו המלאים והמדויקים ויצרף אליה את חשבונית הרכישה .הגלויה בצירוף החשבונית,
ישולשלו לתיבת הגרלה ,אשר תוצב בכל סניף .את הגלויה ניתן יהיה לקבל בקופה הראשית
בכל סניף.

ד .כל לקוח רשאי להשתתף בהגרלה מספר פעמים ככל שיבחר ,בתוך תקופת ההגרלה ,ובלבד
שסכום כל רכישה ,שבגינה ישלשל לתיבה את הגלויה בצירוף החשבונית ,לא יפחת מ-
 .₪500ניתן לשלשל את הגלויה לכל אחת מהתיבות המוצבות בסניפים ,על פי בחירת
הלקוח.

 .4ההגרלה:

א .ההגרלה תיערך ביום  ,30.4.2017במשרדי החברה .בהגרלה תתברר זהות הזוכים בפרס,
הכול כמפורט בתקנון זה.
ב .בכל סניף ,יוגרל מספר זוכים ,כמספר הפרסים המוגרל באותו סניף.
ג .החברה תנסה ליצור קשר עם הזוכים ששמם יוגרל ראשון בכל אחד מהסניפים (להלן:
"הזוכים הראשונים") ,באמצעות משלוח הודעת טקסט ( )SMSלמספר הטלפון אשר צוין על
גבי הגלויה .במידה ולא יעלה בידי החברה ליצור קשר עם הזוכים הראשונים ,כאמור בסעיף
זה ,תוך עשרה ימים ממועד עריכת ההגרלה ו/או ככל שיתברר ,כאמור ,כי אחד מהזוכים

הראשונים אינו עומד בתנאי ההשתתפות בהגרלה בהתאם לתקנון ,ייפסל אותו זוכה ולא
תהיה לו זכות או טענה כלשהי כלפי עורך ההגרלה ו/או המפקחת ו/או מי מטעמם.

 .5נפסל אחד הזוכים בפרס ,כאמור בסעיף זה ,יחולו ההוראות הבאות:

א .במידה ואחד הזוכים בפרס לא אותר ו/או נפסל ו/או בוטלה זכות השתתפותו בהגרלה ,תנסה
החברה ליצור קשר עם הזוכה הבא אחריו כמפורט בסעיף (1ז) ובסעיף ( 4ג) לתקנון .הוראה
זו תחול ,בהתאמה ,ביחס לכל אחד מהזוכים ,עד אשר יוגרל מספר הזוכים המרבי בכל סניף.
ב" .יצירת קשר" – משלוח הודעת טקסט ( )SMSלמספר הטלפון אשר צוין על גבי הגלויה.
ג.

לאחר יצירת הקשר עם הזוכה ,יוענק לו הפרס ,עם הצגת תעודה מזהה וכרטיס אשראי "רמי
לוי" בקופה הראשית בסניף הכתוב על החשבונית הזוכה.

ד.

הסכמתו של זוכה לפרסום פרטיו כזוכה בפרס ,כולל תמונה בפרסומי החברה השונים
בעיתונים ו/או בכל אמצעי מדיה אחר ,הינה תנאי יסודי והכרחי לזכות לקבלת הפרס.

ו .בטרם יוכרז זוכה כזוכה ,הוא יתבקש לאשר את הסכמתו לתנאי התקנון ,לרבות פרסום שמו
וחבויות המס הנובעות מן הזכייה בהתאם לחוק ,ככל שישנן.

 .6פירוט הפרס/ים
א.

הפרס לזוכה בהגרלה שתתקיים כאמור לעיל:

מכשיר סודה סטרים מסוג "ג'נסיס לבן" ,לפי בחירת החברה.
ב.

הפרס קבוע ואינו ניתן להחלפה וכן אין אפשרות להמיר את הפרס בכל דרך שהיא.

 .7פיקוח
א.

ההגרלה תיערך בפיקוח המפקחת או מי שהיא תמנה לצורך כך.

ב .המפקחת תודיע למנהל הכללי של משרד האוצר על הסכמתה לכהן כמפקחת ,קודם לתחילת
תקופת ההגרלה ,בנוסח המכתב המופיע בתוספת הראשונה.
ג.

המפקחת תמסור למנהל הכללי של משרד האוצר דו"ח סיום מבצע הגרלה ,בהתאם להוראות
ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית.

ד.

עותק מהדו"ח יועמד לעיון הציבור בשעות העבודה הרגילות ,במשרד המפקח ובמשרדי עורך
ההגרלה ,לתקופה של  30יום מיום מסירתו למנהל הכללי של משרד האוצר.

ה.

המפקחת תשיב לפניות הציבור ,בנוגע להוראות תקנון זה ,ככל שתהיינה פניות כאלה.

 .8אחריות:

א .התקנון נמצא באתר האינטרנט של החברה ובמשרדי ההנהלה של החברה ברח' האומן 15
בירושלים ,וניתן לעיין בתקנון זה במשרדיה בתקופת ההגרלה ,בשעות העבודה הרגילות.
ב .עורך ההגרלה ו/או מי מעובדיו ,לרבות המפקחת ו/או מי מעובדיה ,אינם אחראים ולא יהיו
אחראים באופן כלשהו לפעילותה התקינה של רשת הטלפונים הארצית ,ו/או רשת האינטרנט
הארצית ו/או העולמית על כל מרכיביה ולא ישאו באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן
במתן איזה מהשירותים האמורים ו/או לנזקים כלשהם ,ישירים ו/או עקיפים ,לרבות הוצאות
ישירות ו/או עקיפות ,אשר יגרמו למשתתף בהגרלה ,עקב שיבושים ו/או הפרעות כאמור.
ג.

במקרה של תקלה ו/או טעות כאמור ,יהיה עורך ההגרלה רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי
והמוחלט ,ובכפוף לאישור המפקחת על ההגרלה ,לבטל את ההגרלה ,להפחית או להגדיל את
הפרס העומד לחלוקה או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שימצא לנכון .כל פעולה כאמור ,יראוה
כתוספת לתקנון והיא תחייב כל משתתף בהגרלה.

ד.

למען הסר ספק ,לא תהא למשתתף כלשהו בהגרלה ,כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות כלשהי,
בקשר לפעולות בהן ינקוט עורך ההגרלה ו/או המפקחת ו/או מי מטעמם ,עקב תקלה ו/או
טעות כאמור לעיל ,ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף ,לרבות הוצאות ישירות או עקיפות,
שיגרמו למי מהם ,עקב פעולות כאמור.

ה .עורך ההגרלה ו/או מי מעובדיו ,לרבות המפקחת ו/או מי מעובדיה ,לא יהיו אחראים באופן
כלשהו לטיב הפרס ו/או לאיכותו.
ו.

בכל מקרה שיוכח בהליך משפטי ,כי רשלנות של עורך ההגרלה ו/או מי מעובדיו ו/או של
המפקחת ו/או מי מעובדיה ,מנעה ממשתתף להשתתף בהגרלה ו/או לזכות בזכייה כלשהי,
יוגבל גובה הפיצוי המרבי ,לגובה ההוצאה הכספית הישירה אותה הוציא אותו משתתף על
מנת להשתתף בהגרלה ולא מעבר לכך.

 .9שונות
א .כל האמור בלשון זכר – אף לשון נקבה במשמע ,וכן להיפך.
ב .עורך ההגרלה רשאי להודיע על שינוי מבנה ,תוכן ,נהלים ,תאריכי הגרלה ,פרסים וזכיות,
צורת החלוקה של הפרסים וגודלם ו/או של הזכיות ,ובלבד שיעשה זאת עד  7ימים לפני
כניסת השינויים לתוקף ,בכפוף לאישור המפקחת על ההגרלה.
ג.

תוצאות ההגרלה בהקשר לזוכים בפרס ,יפורסמו באתר האינטרנט של החברה ,עד לתאריך
 ,1.5.2017בכתובת .www.rami-levy.co.il

ד.

תוצאות ההגרלה יהיו סופיות ,מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

ה.

אין אפשרות להמיר או לשנות את הפרס ו/או צורת מסירתו ,בכל אופן שהוא.

ו.

כל מס ,ניכוי או דרישה לתשלום מס ,מכל סוג שהוא ,יהיו באחריות הזוכים ועל חשבונם
בלבד .עורך ההגרלה יהיה רשאי להעביר לשלטונות המס ,אם יידרש לכך בהתאם לדין ,את
פרטי הזוכים בפרס .עורך ההגרלה ו/או מי מטעמו לא יהיה חייב בתשלום מס כלשהו בקשר
לזכייה .במידה ותחול חובת תשלום מס על הזכייה בפרס ,יחול על סכום הפרס ניכוי במקור,
אלא אם כן ידאגו הזוכים להמציא לעורך ההגרלה פטור תקף מניכוי במקור ,הכל על פי דין.

ז.

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם
בדבר ההגרלה ,תגברנה הוראות תקנון זה ,לכל דבר ועניין.

ח .סמכות השיפוט בכל הנוגע להגרלה זו ולתקנון זה ,תהא לבתי המשפט בירושלים ולהם בלבד.

נספח א'
(סעיף (2ג))
לכבוד
רכז ההגרלות לפרסומת מסחרית
משרד האוצר
ת.ד 3100
ירושלים 91036

הנדון :הודעת מפקחת בדבר מבצע הגרלות של חברת רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006
בע"מ בשם "'ג'נסיס לבן סודה סטרים"
 .1אני מודיעה בזה ,כי קיבלתי על עצמי לשמש מפקחת על מבצע ההגרלה הנ"ל.

 .2עיינתי בתוספת להיתר הכללי ,שפורסם באתר האינטרנט של משרד האוצר ,שכתובתו
 www.mof.gov.ilוידוע לי כי אני אישית אחראית לפיקוח על כל מהלך מבצע ההגרלה ,מתחילתו
ועד סופו.
 .3אני מתחייבת למלא את כל החובות החלות על המפקח בתוספת להיתר הכללי וכמו כן ,אני
מתחייבת לדאוג שעורך ההגרלה ימלא את החובות המוטלות עליו.
 .4הפרסום הראשון להגרלה יבוצע ביום .14.3.2017
 .5כתובת עורך ההגרלה במשרדי חברת רמי לוי שיווק השקמה בע"מ ,ברח' האומן  ,15ירושלים.
 .6לפי מידע שקיבלתי מחברת רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה  2006בע"מ ,חלפו לפחות 120
יום מיום ההגרלה האחרונה שהיא ערכה.

שם המפקחת :ענבל סיידוף בראשי ,עו"ד
רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה  2006בע"מ ,הלשכה המשפטית
רח' האומן  ,15ירושלים
טל ;02-6481843 :פקס'02-6331274 :

