תקנון הגרלה "קיץ פרייסלס עם מאסטרקארד" 2019
 .1כללי
 .1.1במהלך החודשים אוגוסט  -ספטמבר ,2019 ,במועדים המפורטים להלן ,תערוך חברת
מאסטרקארד סניף ישראל בע"מ (להלן" :עורך המבצע") מבצע הגרלות בשם "קיץ
פרייסלס עם מאסטרקארד" ,אשר ייערך בהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות
לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין ,התשל"ז( 1977-להלן" :המבצע").
 .1.2ההשתתפות במבצע פתוחה לכל אדם העונה על הגדרת "משתתף" כהגדרתו להלן,
בכפוף להוראות תקנון זה.
 .1.3תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע ,הינו חוזה לכל דבר ועניין ,והשתתפות
במבצע מהווה הסכמה של המשתתף להוראות תקנון זה ותנאיו.
אין באמור כדי לגרוע מזכותו של עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע להוסיף
נספחים לתקנון ו/או לעדכנו ככל שיידרש על ידם ו/או על ידי הגורמים הקשורים
לפרסים נשוא מבצע זה.
 .1.4בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר ,מכל סוג
ומין ,למעט פרסום הודעה על שינוי בתקנון ,יגברו הוראות תקנון זה והן אשר
תקבענה.
 .2הגדרות
למונחים הבאים תהא בתקנון זה ההגדרה המפורטת לצידם להלן:
"תקופת המבצע" -
המבצע ייערך החל מיום  4לאוגוסט  2019ועד ליום  18לספטמבר  ,2019כאשר
ההשתתפות במבצע תחל ביום  4לאוגוסט החל מהשעה  8:00ותסתיים ביום 4
לספטמבר  2019בשעה .23:59
עורך המבצע ו/או מי מטעמו רשאי בכל עת לשנות ,להאריך ,לקצר ,להפסיק או לבטל,
את המבצע ו/או תקופת המבצע ,עפ"י שיקול דעתו הבלעדי ,בכפוף לאישור המפקח
על המבצע ,בהודעה שתפורסם בעיתונות ושתוקפה יהיה מיידי.
" .2.1עורך המבצע"
מאסטרקארד סניף ישראל בע"מ ,515837888 ,מרחוב אלוף קלמן מגן  ,3תל אביב.
" .2.2עוזר עורך המבצע"
חברת סער פרומרקט סוכנות לקידום מכירות בע"מ ,רחוב סלומון  ,7תל אביב.
" .2.3המפקח"
המפקח על ההגרלה ,רו"ח רוני תירושי ממשרד רו"ח תירושי אבן ושות' ,רח' המסגר
 ,20ת"א.
" .2.4ועדת ההגרלה"
ועדת הגרלה הכוללת את נציג עורך המבצע ,נציג עוזר עורך המבצע ונציג המפקח.
" .2.5אתר המבצע"-
שכתובתו
האינטרנט
ברשת
אתר
 https://eu.mastercard.com/a/2019/il/priceless-summer/המכיל פרטים על
המבצע ,ואשר בו ניתן להירשם למבצע ולהשתתף בהגרלה.
אתר המבצע יהיה פעיל בכול ימות השבוע 24 ,שעות בכל תקופת המבצע

" .2.6זכות השתתפות במבצע" -
ההשתתפות במבצע פתוחה ל כל אזרח ישראל ,תושב ישראל ואדם שהינו בעל היתר
שהייה חוקית בישראל ,שגילו מעל  18שנה ,אשר ברשותו כרטיס MasterCard
הרשום על שמו.
ההשתתפות במבצע אסורה על קבוצות ו/או התארגנויות.
ההשתתפות במבצע אסורה על עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או חברת
 ,BVMcCann Erickson SRLחברת תירושי אבן – משרד רו"ח ,וכן כל עובדיהם,
מנהליהם ,שותפיהם ובני משפחותיהם.
לעניין סעיף זה" ,בני משפחותיהם"  -בן/בת זוג ,הורים ,ילדים ,אחים ואחיות.
" .2.7משתתף במבצע"
אדם בעל זכות השתתפות במבצע כהגדרתה לעיל ,אשר נרשם לאתר המבצע (על ידי
מילוי של כל פרטי החובה באתר המבצע) ובתקופת המבצע ביצע לפחות רכישה אחת
בחו"ל (כהגדרתה להלן) ,בזמן ששהה בחו"ל ,באמצעות שימוש בכרטיס ה-
 MasterCardהאישי שלו ועמד בכל תנאי תקנון זה.
מובהר כי שימוש בכרטיס  MasterCardבחו"ל בלבד יאפשר השתתפות במבצע זה.
מובהר כי רכישה מקוונת ,אף אם נעשתה בחו"ל ,לא תזכה את הרוכש בהשתתפות
במבצע.
" .2.8רכישה בחו"ל"
המשמעות הינה ביצוע של רכישה בכל סכום שהוא ,במטבע זר (שאינו שקל חדש -
 ,(NISבשטח מדינה שאינה מדינת ישראל .רכישת כרטיסי טיסה ו/או לינה ו/או
רכישת /השכרת רכב לא תחשב כרכישה בחו"ל לצורך מבצע זה .כמו כן ,משיכת
מזומן בחו"ל באמצעות כרטיס  MasterCardאינה נכללת במבצע זה.
" .2.9הפרס"
בסוף תקופת המבצע תערך הגרלה אשר במהלכה יוגרל מועמד לזכייה אשר יוכל
לזכות בחופשה זוגית ליעד לבחירתו עד למגבלה בסך .₪ 20,000
"חופשה זוגית" – טיסה ומלון ליעד לבחירת הזוכה ,שיתואמו ויסגרו באמצעות עוזר
עורך המבצע בתוך  30ימים בלבד מיום ההכרזה על המועמד לזכייה כזוכה ,ובלבד
שעלות החופשה הזוגית הנ"ל לא תעלה על סך של .₪ 20,000
יובהר כי ככל שהזוכה ,כהגדרתו להלן ,יבחר בחופשה זוגית העולה על סכום הפרס,
יוכל לשלם את יתרת הסכום מכיסו וזאת קודם לביצוע התשלום בפועל על ידי עוזר
עורך המבצע.
מובהר בזאת כי המועמד לזכייה שיעלה בגורל יזכה בחופשה זוגית ,עד לסך של
 .₪ 20,000רק רכישות שתתבצענה בחו"ל ,באמצעות כרטיס ה MasterCard -האישי
של כל זוכה ובמהלך תקופת המבצע יחשבו כחלק מההחזר לפרס.
היה ומי מהמשתתפים שהוכרז כזוכה לא ביצע במהלך תקופת המבצע אף לא רכישה
אחת בכרטיס ה MasterCard -האישי שלו בחו"ל ,זכאותו לפרס תישלל באופן מידי.
מובהר כי עורך המבצע רשאי לשנות ו/או להחליף את זהות הפרס ו/או להוסיף עליו
פרטים נוספים ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ולמשתתפים לא תעמוד כל טענה בקשר עם
האמור ובכפוף לאישור מפקח המבצע.

לצורך קבלת הפרס על המועמד לזכייה להציג בפני עורך המבצע ו/או עוזר עורך
המבצע ו/או מי מטעמו קבלות מקור המעידות על ביצוע הרכישות בזמן השהייה
בחו"ל בכרטיס ה MasterCard -האישי של המשתתף ו/או את דף פירוט האשראי
החודשי המראה את הרכישות שבוצעו בכרטיס ה MasterCard -האישי של
המשתתף במטבע חוץ ,במהלך תקופת המבצע .זאת על מנת לאמת כי הרכישות
בוצעו במהלך תקופת המבצע ובאמצעות כרטיס ה MasterCard -האישי של
המשתתף וכתנאי לזכייה בפרס.

"ההגרלה"-
במהלך תקופת המבצע תערך הגרלה בה יועלה בגורל משתתף אשר יזכה בפרס
כהגדרתו לעיל .הזוכה בהגרלה ייבחר מבין כלל המשתתפים שנרשמו למבצע עד
למועד סיום המבצע.
ההגרלה תיערך בתאריך ה .18.9.2019 -עורך המבצע רשאי לשנות את מועד ההגרלה
לפי שיקול דעת עורך המבצע ו/או מי מטעמו.
" .2.10מועמד לזכייה" –
משתתף אשר שמו עלה בגורל ,כמועמד לזכייה בפרס של מבצע זה ,ואשר עמד בהוראות
תקנון זה ובפרט ביצע בחו"ל במהלך תקופת המבצע לפחות רכישה אחת באמצעות
שימוש בכרטיס ה MasterCard -האישי שלו.
" .2.11זוכה" -
מועמד לזכייה אשר הוכרז על ידי עורך ההגרלה כזוכה במבצע ,ואשר עמד בתנאי
תקנון זה ,ובכפוף לדין .במהלך המבצע יועלה בגורל זוכה אחד בלבד.
משתתף במבצע יכול לזכות פעם אחת בלבד במבצע זה .משתתף אשר זכה במבצע לא
יוכל לזכות פעם נוספת.
משתתף במבצע מאשר כי היה ויזכה בפרס במסגרת מבצע זה ,עורך המבצע ו/או עוזר
עורך המבצע ו/או מי מטעמם יהיה רשאי לצלם את הזוכה ו/או לעשות שימוש
בתמונתו ו/או שמו ו/או קולו של הזוכה לצורך פרסום.
" .2.12זוכי מילואים" -
 4משתתפים אשר שמם יהיה הראשון לעלות בגורל לאחר המועמדים לזכייה בפרס,
ואשר ישמשו כחליף ,למקרה שהמועמדים לזכייה בפרס לא יאותרו ו/או ייפסלו ,הכל
כמפורט בתקנון זה .זוכי המילואים יוגרלו וימוספרו על-פי סדר רץ יורד לפי סדר
עלייתם בגורל .בכל מקרה בו ייפסל ו/או לא יאותר זוכה או מועמד לזכייה בפרס,
יבוא במקומו המשתתף אשר עלה בגורל מיד לאחר הזוכה או המועמד לזכייה בפרס
שנפסל ו/או לא אותר .במקרה כזה ימוקמו שוב המשתתפים שעלו בגורל על פי
המקומות הרלוונטיים לאחר אי האיתור/הפסילה.
 .3תקופת המבצע
 .3.1המבצע ייערך החל מיום  4.8.2019ועד ליום .4.9.2019
עורך המבצע ו/או מי מטעמו רשאי בכל עת לשנות ,להאריך ,לקצר ,להפסיק או לבטל,
את המבצע ו/או תקופת המבצע ,עפ"י שיקול דעתו הבלעדי ,בכפוף לאישור המפקח
על המבצע ,בהודעה שתפורסם בעיתונות ושתוקפה יהיה מידי.
 .4התנאים להשתתפות במבצע
 .4.1במבצע זכאי להשתתף כל אדם שהנו משתתף במבצע ,כהגדרתו בסעיף  2.8לעיל ,אשר
עומד בתנאי תקנון זה ,ואשר ביצע את כל הפעולות המפורטות להלן:
 .4.2משתתף נרשם לאתר המבצע ומילא בו את כל פרטי החובה.

 .4.3בעת ההרשמה למבצע המשתתף אישר כי קרא את התקנון והוא מסכים לתנאיו
באמצעות סימון " "Vבמקום המתאים.
 .4.4המשתתף ביצע לפחות רכישה אחת בזמן ששהה בחו"ל ,במטבע זר (שאינו שקל חדש
–  ,)NISבכל סכום שהוא באמצעות כרטיס ה MasterCard -האישי שלו ,ביעד כלשהו
בחו"ל ,במהלך תקופת המבצע (למעט הזמנת טיסה ולינה ורכב).
משתתף יכול לבצע מספר רכישות בחו"ל באמצעות כרטיס ה MasterCard -האישי
שלו אך ניתן להירשם להגרלה פעם אחת בלבד.
יובהר כי משיכת מזומן בחו"ל באמצעות כרטיס  MasterCardאינה נכללת במבצע
זה.
 .4.5על המשתתף שהינו מועמד לזכייה ,ל הציג בפני עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע
ו/או מי מטעמו קבלות מקור המעידות על ביצוע הרכישות בחו"ל בכרטיס ה-
 MasterCardהאישי של המשתתף ו/או את דף פירוט האשראי החודשי המראה
את הרכישות שבוצעו בכרטיס ה MasterCard -האישי של המשתתף ,וזאת על
מנת לאמת כי הרכישות בוצעו במהלך תקופת המבצע ובאמצעות כרטיס ה-
 MasterCardהאישי של המשתתף וכתנאי לזכייה בפרס.
 .4.6על המשתתף שהינו מועמד לזכייה להציג אסמכתא כלשהי ,לרבות (אך מבלי למצות)
כרטיס טיסה ו/או  E- Ticketו/או אישור משרד הפנים ו/או חותמת דרכון על כניסה
ויציאה מהארץ ו/או כל אישור המוכיח כי המשתתף שהה בחו"ל בעת ביצוע הרכישות
באמצעות כרטיס ה MasterCard -כחלק ובזמן תקופת המבצע.
 .4.7רק משתתפים אשר מילאו אחר כל התנאים המצטברים לעיל יהיו זכאים להשתתף
במבצע.
 .4.8משתתף שלא עמד באחד או יותר מהתנאים האמורים לעיל לא יהא זכאי להשתתף
במבצע ,ואם השתתף וזכה ,לא תוכר השתתפותו ו/או זכייתו והוא ייפסל ,והכל על פי
שיקול דעתו של עורך המבצע ו/או מי מטעמו וללא צורך בהודעה למשתתף .עורך
המבצע ו/או מי מטעמו רשאי לפסול ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,כל משתתף אשר
הפר הוראה בתקנון זה ,ובמקרה כאמור לא תהיה למשתתף כאמור כל טענה בגין כך.
 .4.9האחריות על מילוי הנתונים והפרטים האישיים באתר המבצע חלה אך ורק על
המשתתף .לעורך המבצע ו/או לעוזר עורך המבצע אין ולא תהיה כל אחריות בדבר
נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים שהוזנו באתר המבצע.
 .4.10רק משתתף שהנתונים שהקליד נקלטו בפועל באתר המבצע בתקופת המבצע ,במועדי
הפעילות של האתר ,ישתתף במבצע .משתתף שהנתונים שהקליד לא נקלטו ו/או לא
יכללו נתונים מלאים וברורים יפסל ולא ישתתף במבצע.
 .4.11משתתף במבצע יכול לזכות פעם אחת בלבד.

 .5מועדי ההגרלה
 .5.1ההגרלה תיערך ברחוב סלומון  ,7תל אביב ,בנוכחות ועדת ההגרלה ,בתאריך הבא:
ההגרלה תיערך בתאריך ה .18.9.2019 -עורך המבצע רשאי לשנות את מועד ההגרלה
לפי שיקול דעת עורך המבצע ו/או מי מטעמו.

 .5.2במהלך ההגרלה נציג המפקח על ההגרלה יעלה בגורל ,באופן אקראי את המועמד
לזכייה.
 .5.3הזוכה בהגרלה ייבחר מבין כלל המשתתפים שנרשמו למבצע עד למועד ולשעה של
סיום המבצע.
 .5.4בסך הכל במהלך תקופת מבצע זה יהיה משתתף אחד אשר יועלה בגורל ויזכה בפרס
כהגדרתו לעיל.
 .5.5לאחר העלאה בגורל של המועמד לזכייה יועלו בגורל  4זוכי מילואים לפרס.
 .5.6עוזר עורך ההגרלה יפיק דו"ח מפורט המכיל את פרטי המשתתפים שעלו בגורל
בהגרלה וכן את פרטי זוכי המילואים בסדר כרונולוגי ,על פי סדר עלייתם בגורל.
הדו"ח יימסר למפקח על ההגרלה.
 .5.7עורך ההגרלה רשאי לשנות את אופן ביצוע ההגרלה ו/או את מועד ביצוע ההגרלה
ו/או לבחור דרך הגרלה חלופית ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,ובכפוף לאישור המפקח על
המבצע.
 .5.8במקרה של כוח עליון ,אשר אינו מאפשר את קיום ההגרלה ו/או את קיומה במועד,
הנקוב לעיל ,עורך ההגרלה יהיה אחראי לבצע את ההגרלה במועד הקרוב ביותר
האפשרי.
 .6הזוכים ואופן קבלת הפרסים
 .6.1לאחר ההגרלה ינסה עוזר עורך המבצע ליצור קשר עם המועמד לזכייה באמצעות
הטלפון לא פחות מ 3-פעמים ,בשעות העבודה המקובלות ופעם אחת נוספת בשעות
הערב במרווחי זמן סבירים .הניסיונות ליצור קשר עם המועמד לזכייה יעשו
באמצעות מספר הטלפון של המועמד לזכייה כפי שהוזן באתר המבצע.
"יצירת קשר"  -קיום שיחה בפועל עם המועמד לזכייה .עורך המבצע לא ישאיר
למועמד לזכייה הודעה בדבר בחירתו כמועמד לזכייה ולא יציג כל שאלה אלא
למועמד לזכייה עצמו.
 .6.2אם לא ייווצר קשר עם המועמד לזכייה ,בתוך  72שעות ממועד עריכת ההגרלה ,ו/או
המועמד לזכייה לא אותר ו/או המועמד לזכייה אינו עומד בכל תנאי ההשתתפות
בהגרלה ,כאמור בתקנון זה ,ייפסל מועמד זה ועוזר עורך ההגרלה ינסה ליצור קשר
עם המועמד שדורג אחריו מבין זוכי מילואים .הוראה זו תחול בהתאמה גם אם ייפסל
משתתף השני וכן הלאה עד לקבלת זוכה בפרס.
 .6.3על המועמד לזכייה עמו נוצר קשר לשלוח למשרדי עוזר עורך המבצע ,באמצעות פקס
או מייל שפרטיהם יימסרו לו ,צילום תעודת זהות ,אשר פרטיה תואמים את פרטיו,
לשם ווידוא פרטיו האישיים ,וכן צילום קבלות רכישה ו/או תדפיס פירוט אשראי
ו/או אסמכתא כלשהי (כמפורט בסעיף  4.7לעיל) ,המוכיחים כי בוצעו רכישות בחו"ל,
במטבע זר ,במהלך תקופת המבצע באמצעות שימוש בכרטיס הMasterCard -
האישי של המשתתף.
 .6.4לאחר וידוא פרטים עם המועמד לזכייה וקבלת המסמכים המפורטים לעיל ,יחתום
המועמד לזכייה על מסמך האישור המצ"ב כנספח א' וישלח אותו חתום לעורך
המבצע ו/או עוזר עורך המבצע.

 .6.5ככל שהמועמד לזכייה לא ימציא את המסמכים והפרטים המפורטים לעיל בתוך 72
שעות ממועד יצירת הקשר עמו ,ו/או יסרב לחתום על מסמך האישור המצ"ב כנספח
א' לתקנון זה במלואו ,יהיה עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע רשאי לפסלו
ובמקרה כאמור הוא לא יהיה זכאי לפרס כלשהו ואו לפיצוי כלשהו ,ולא תהיה לו כל
תביעה ו/או טענה כלפי עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או מי מטעמם.
 .6.6לאחר וידוא נכונות הפרטים והמסמכים ע"י המועמד לזכייה וחתימת המועמד
לזכייה על המסמך המצ"ב כנספח א' לתקנון זה ,וככל שאין מניעה אחרת ,יוזמן
המועמד לזכייה לפגישה במועד ובמקום שייקבע על ידי עורך המבצע או מי מטעמו,
במהלכה יציג את מסמכי המקור (ככל שישנם) המפורטים בסעיף  6.3לעיל .מועמד
שיציג את המסמכים יוכרז כזוכה ויהיה זכאי לפרס ,למעט אם הוחלט אחרת על ידי
עורך המבצע או מי מטעמו ,בכפוף לאישור המפקח.
מועמד שלא יציג את המסמכים לא יוכרז כזוכה ולא יהיה זכאי לפרס ו/או לתשלום
כלשהו ,למעט אם הוחלט אחרת על ידי עורך המבצע או מי מטעמו.
 .6.7מועמד לזכייה שלא יוכל להגיע לפגישה במקום ובמועד שייקבע על ידי עורך המבצע
או מי מטעמו ,ייקבעו לו שני מועדים חלופיים לפגישה .במידה והמועמד לזכייה לא
יגיע לאף אחד מהמועדים החלופיים שנקבעו לו ,מכל סיבה שהיא ,יהיה עורך המבצע
או מי מטעמו רשאי לפסול את מועמדותו לזכייה ,ובמקרה כאמור הוא לא יוכרז
כזוכה ולא יהיה זכאי לקבל את הפרס ו/או שווי הפרס ,ולא יהיו לו טענות בגין כך.
 .6.8האפשרות לקבלת הפרס תועמד לרשות הזוכה ל 30-יום בלבד מההכרזה על זכייתו,
במסגרת זו ישתף הזוכה פעולה עם עוזר עורך המבצע לטובת תיאום החופשה הזוגית
שתוענק על לזוכה בלבד .ככל שלא יסתיים תיאום החופשה הזוגית תוך  30יום
מההכרזה על הזוכה ,ייפסל הזוכה ויוכרז מועמד לזכייה חדש מתוך זוכי המילואים.
 .6.9יובהר כי עורך המבצע ועוזר עורך המבצע אינם אחראים לתשלום כל עלות שלא צוינה
במפורש במסגרת תקנון זה ,לרבות ביטוחים ,בזבוזים וכיוצב.
 .6.10ייתכן ועל הפרס יחול תשלום מיסים בהתאם לדרישות החוק ועורך המבצע ו/או עוזר
עורך המבצע ו/או מי מטעם רשאים לנכות את המס במקור בעת מסירת הפרס
לזוכים .אין באמור כדי לגרוע מכך שהאחריות על ניכוי המס ,ככל שיחול ,הינה על
הזוכה בלבד.
 .6.11היה ויתגלה ,בין לפני מועד בחירת המועמד לזכייה ובין לאחר מכן ,כי המועמד
לזכייה פעל שלא כדין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה במטרה לקדם את זכייתו
במבצע ,עורך המבצע או מי מטעמו יהיה רשאי לבטל לאלתר את הכרזתו כמועמד
לזכייה ,ואם זכה – את זכייתו ,ולדרוש השבה מיידית של הפרס ,אם קיבלו ,ולבחור
מועמד חליפי לזכייה ,והכל לפי שיקול דעת בלעדי של עורך המבצע או מי מטעמו,
בכפוף לאישור המפקח .היה וידיעה כאמור תובא לידיעת עורך המבצע רק לאחר
מימוש הפרס ו/או כל חלק ממנו ישיב הזוכה לידי עורך המבצע את שווי הפרס מיד
לאחר דרישת עורך המבצע.
 .6.12משתתף במבצע מאשר כי היה ויזכה בפרס במסגרת מבצע זה ,עורך המבצע ו/או עוזר
עורך המבצע ו/או מי מטעמם יהיה רשאי לצלם את הזוכה ו/או לעשות שימוש
בתמונתו ו/או שמו ו/או קולו של הזוכה לצורך פרסום.
 .7אחריות
בכתובת
המבצע
עורכת
של
המבצע
באתר
נמצא
 .7.1התקנון
 ,https://eu.mastercard.com/a/2019/il/priceless-summer/במשרדי עוזר עורך
המבצע ,וניתן לעיין בו ללא תשלום בתיאום מראש עם נציג עוזר עורך המבצע.
 .7.2האחריות על מילוי הפרטים האישיים באתר חלה אך ורק על המשתתף .לעורך
המבצע ו/או לעוזר עורך המבצע אין ולא תהיה כל אחריות בדבר נכונות ו/או אי
נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים שמולאו על ידי המשתתף ו/או שנקלטו
בפועל במערכות אתר המבצע.

 .7.3עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע אינם אחראים ולא יישאו באחריות להפסקות
ו /או הפרעות כלשהן במתן איזה מהשירותים האמורים בתקנון זה ו/או לנזקים
כלשהם ,ישירים ו/או עקיפים ,לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות ,אשר ייגרמו
למשתתף בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור.
 .7.4עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע אינם אחראים לפעילותה התקינה של מערכת
הטלפון ו/א ו מערכת האינטרנט ו/או כל מערכת תקשורת אחרת ,ואין ולא תהיה להם
כל אחריות בגין אי קליטה ו/או קליטה משובשת של הודעות ו/או נתונים ו/או שיבוש
בקליטת ההודעה ו/או כל שיבוש ו/או תקלה אחרת הקשורה במערכות אלה.
 .7.5במקרה של תקלה ו/או שיבוש ו/או טעות ו/או כוח עליון אשר ימנע ו/או יפגע בקיום
המבצע ,יהיה עורך המבצע רשאי ,עפ"י שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,ובכפוף
לאישור המפקח על ההגרלה ,לבטל את המבצע ו/או ההגרלה ,או לשנות או לקצר את
תקופת המבצע ו/או לבצע כל פעולה שהיא בקשר למבצע ,לרבות לבטל את הפרס
העומד לחלוקה ,או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שיימצא לנכון .כל פעולה כאמור
תיחשב כתוספת לתקנון המבצע ותחייב כל משתתף במבצע ובהגרלה.
 .7.6עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע אינו אחראי לכל תקלה ו/או טעות הקשורה ו/או
הנובעת מהזכייה בפרס ו/או ממימושו ,ולא יהיה אחראי על כל נזק ישיר ו/או עקיף,
לרבות הוצאות ישירות או עקיפות ,שיגרמו למאן דהוא עקב תקלה ו/או טעות כאמור.
 .7.7אם יתברר לוועדת ההגרלה כי משתתף ניסה לשנות או להשפיע על תוצאות ההגרלה
בכל צורה ואופן ,ייפסל המשתתף ולא יהיה זכאי להשתתף בהגרלה ו/או לזכות בפרס
כלשהו .משתתפים בהגרלה אשר יפעלו שלא בהתאם להוראות הדין ו/או אגב ביצוע
עבירה ו/או שלא בהתאם להוראות תקנון זה ו/או בחוסר תום לב ו/או בתחבולה ו/או
מרמה ו/או שימוש לרעה ו/או הונאה ו/או שימוש שלא כדין במחשב ו/או בעקיפה
של כללי המבצע באופן אחר כלשהו או תוך הפרת תקנון המבצע או בניגוד לאחד
מתנאיו או בניגוד להוראות הדין ,על מנת להשתתף במבצע ו/או להשפיע על תוצאות
ההגרלה ו/או לזכות בפרס ,ייפסלו וזכאותם לפרס תבוטל על פי שיקול דעתו של עורך
ההגרלה ,וכפוף לאישור המפקח על ההגרלה.
 .7.8ככל שיחולו שינויים במועדי מימוש הפרס ,מכל סיבה שהיא ,לא יהיו לזוכה כל טענה
ו/א ו תביעה כלפי עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או מי מטעמם בגין כך ,אף
אם שינויי מועדים אלו מנעו ממנו לממש את הפרס.
 .7.9תוצאות ההגרלה הינן סופיות ולא ניתן לערער עליהן.
 .7.10לזוכה אין אפשרות להמיר או לשנות את הפרס וצורת מסירתו בכל אופן שהוא.
 .7.11בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים
אחרים כלשהם בדבר מבצע ההגרלה ,לרבות בעיתונים ,תקבענה הוראות תקנון זה
לכל דבר ועניין.
 .8פרטיות
 .8.1המידע שתמסור לנו כדוגמת :שם מלא ,כתובת דוא"ל ומספר טלפון ישמש רק עבור
המטרות הבאות :קביעת זוכים ,יצירת קשר עם הזוכים ומסירת הפרסים ,הכרזת
שמותיהם וקידום מבצע זה .המידע האישי שלך יישמר רק כל עוד שמירה זו נדרשת
למטרות הנקובות לעיל ולא יותר משלושה ( )3חודשים לאחר סיום המבצע.
 .8.2באם תיתן את הסכמתך במקום המיועד לכך באתר מאסטרקארד אנו נשלח לך
לדוא"ל אותו סיפקת באתר ,הודעות ועדכונים שיווקיים ותכני קידום מכירות.

 .8.3יש לך זכות לקבל מידע אודות המידע האישי שלך ששמור במאגרינו ולתקן את המידע
האישי שלך על ידי יצירת קשר איתנו בכתובת  mastercard@promarket.co.ilאו
על ידי ביקור באתר http://www.mastercard.com/il/consumer/global-privacy-
.policy.html
 .8.4אנו לא מגלים וחושפים את המידע האישי שנאסף במבצע זה לצדדים שלישיים,
למעט עבור המטרות שצוינו לעיל למאסטרקארד ספרד ,פרומרקט ,וקראט ישראל,
לסוכנות הפרסום של מאסטרקארד והארגון התומך של מבצע זה ,או לחברות
מסונפות בינלאומית של מאסטרקארד ,בהתאם לכל הדרישות של הדין החל.
 .8.5עם השתתפותך במבצע זה ,אתה מעניק בזאת את אישורך כי ניתן לעשות שימוש
במידע האישי שלך בהתאם לאמור וכמפורט בסעיף פרטיות זה.
 .8.6למידע נוסף על מדיניות הפרטיות של חברת מאסטרקארד בקר באתר:
http://www.mastercard.com/il/consumer/global-privacy-policy.html
 .9שונות
 .9.1כל האמור בלשון זכר מתכוון גם לנקבה.
 .9.2עורך המבצע רשאי להודיע על שינוי מבנה ,תוכן ,נהלים ,תאריכי המבצע ,תאריכי
הגרלה ,שלבי המבצע ,הפרסים והזכיות ,צורת החלוקה של הפרסים ו/או הזכיות
וגודלם.
 .9.3לא ניתן לערער על תוצאות המבצע ו/או ההגרלות.
 .9.4אין אפשרות להמיר או לשנות את הפרס וצורת מסירתו בכל אופן שהוא .הפרס הנו
אישי ואינו ניתן להעברה ,למעט אם יוחלט אחרת על ידי עורך המבצע ו/או עוזר עורך
המבצע.
 .9.5כל מס ,ניכוי או דרישה לתשלום מס ,מכל סוג שהוא ,תהיה באחריות הזוכה ועל
חשבונו בלבד .עורך המבצע יהיה רשאי להעביר לשלטונות המס ,אם יידרש לכך עפ"י
הדין ,את פרטי הזוכים .עורך המבצע לא יהיה חייב בתשלום מס כלשהו בקשר
לזכייה.
 .9.6בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים
כלשהם בדבר המבצע ,לרבות באתר המבצע ,תקבענה ותגברנה הוראות תקנון זה לכל
דבר ועניין.
 .9.7עורך המבצע שומר לעצמו את הזכות לעשות ככל שיחליט עם הפרסים אשר לא חולקו
לאחר מועד המבצע ,בכפוף לדין.

נספח א'  -הצהרת מועמד לזכייה  -כתב הסכמה וויתור
לכבוד

מאסטרקארד סניף ישראל בע"מ

סער פרומרקט סוכנות לקידום מכירות בע"מ
אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ,מסכים/ה ומאשר/ת בזאת באופן בלתי חוזר ,כדלקמן:

השתתפתי במבצע "קיץ פרייסלס עם מאסטרקארד" של מאסטרקארד סניף ישראל בע"מ (להלן" :עורך
המבצע") והוכרזתי כמועמד לזכייה בפרס :חופשה זוגית כהגדרתה בתקנון( ,עד למגבלת סכום של 20,000
ש"ח).
 .1ידוע לי שהכרזתי כמועמד לזכייה אינה הכרזה על זכייתי בפרס ,וכי כל עוד לא אוכרז על ידכם
בכתב כזוכה ,איני זכאי לזכות בפרס /ו/או כל חלק ממנו.
 .2קראתי את תקנון המבצע ו/או ניתנה לי הזדמנות לקראו ,ואני מצהיר כי אני מסכים לכל
האמור בו ומתחייב לפעול על פיו.
 .3ידוע לי שסכום הפרס שניתן לי מזכה אותי במלון וטיסה בלבד והינו בהתאם למגבלה של סך
 ₪ 20,000וכי ככל שארצה לקבל חופשה זוגית במחיר העולה על סכום זה ,אאלץ לשלם את
יתרת הסכום בעצמי ואין ולא תהייה לי ו/או למי מטעמי כל טענה ו/או דרישה בקשר עם גובה
הפרס.
 .4ידוע לי כי האחריות על אופן מימוש הפרס הינה שלי בלבד וכי לא תהייה לי כל טענה ו/או
תביעה כנגד עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או מי מטעמם בקשר עם מימוש הפרס.
 .5ידוע לי כי האחריות על תשלום וניכוי המיסים ,ככל שיחול על הפרס מס ,הינה שלי וכי לעורך
המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או מי מטעמן לא תהייה כל אחריות בגין כך.
 .6אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות
ו/או תביעות כלפי עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או מי מטעמן בקשר עם השתתפותי
במבצע.
 .7אני מאשר/ת בזאת לעורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או מי מטעמם לעשות שימוש
בשמי ו /או תמונתי ו/או קולי לצורך פרסום ושיווק בקשר עם מבצע זה.
 .8הנני מצהיר/ה כי אינני עובד או בן משפחה של עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או חברת
 ,BVMcCann Erickson SRLתירושי אבן – משרד רו"ח ,וכן כל עובדיהם ,מנהליהם,
שותפיהם ובני משפחותיהם.

תאריך_____________________:
שם המועמד לזכייה (פרטי  +משפחה)_________________________:
מספר ת.ז______________:.
שנת לידה________:
כתובת_________:
טלפון נייד____________:
חתימת המועמד לזכייה _________________:

