תקנון פעילות דוריטוס – "נראה אותך תופס"
 .1הגדרות
למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:
שטראוס פריטו ליי בע"מ שכתובתה רח' הסיבים  ,49קריית מטלון ,ת.ד ,194 .פתח
"עורכת הפעילות"
תקווה.
"מפעילת הפעילות"

חוליגנס בע"מ

"הפעילות"

המשתתפים יוזמנו לשחק במשחק "נראה אותך תופס" (להלן" :המשחק") באתר
הפעילות באמצעות מכשיר סמארטפון ,בהתאם לכללי המשחק כמפורט בתקנון זה.
בסיום הפעילות המשתתף שיצבור את מירב הנקודות ,יזכה בפרס בהתאם לאמור
בתקנון זה.

"תקופת הפעילות"

החל מיום  09.07.2017ועד ליום .27.07.2017

"משתתף"

אזרח או תושב ישראל מעל גיל  16אשר שיחק את המשחק באתר הפעילות ,בכפוף
להורדת האפליקציה (בהתאם לתנאי השימוש שלה).

"אתר הפעילות"

אפליקציית מסנג'ר של פייסבוק של דוריטוס הזמינה למכשירי סמארטפון בלבד.

"משימות"

משימות שונות בתוך המשחק אשר יעלו מעת לעת ויזכו את הראשון שיעמוד
במשימה בפרס בארגז ממוצרי דוריטוס שיישלחו לביתו על פי הכתובת שתימסר על
ידו והכל בכפוף לתנאי תקנון זה.

"הפרס"
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 .2פרשנות
 2.1בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה.
 2.2בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר
הפעילות ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 2.3החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם הנוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.
 .3תקופת הפעילות
 .3.1הפעילות תערך החל מיום  09.07.2017ועד ליום  27.07.2017בשעה ( 23:59להלן" :תקופת המבצע").
 .3.2מובהר בזאת כי עורכת הפעילות ,תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול
דעתה הבלעדי.
 .4השתתפות ותנאי הפעילות
 .4.1ההשתתפות בפעילות זמינה באמצעות מכשיר סמארטפון באפליקציית המסנג'ר של פייסבוק והינה
כפופה להורדת האפליקציה ,הסכמה ושימוש בהתאם לתנאי השימוש.
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 .4.2בשבוע הראשון של הפעילות (החל מיום  09.07.2017ועד ליום  )16.07.2017יוזמנו המשתתפים לנחש את
הסיסמא על מנת להתחיל ולשחק במשחק.
 .4.3לאחר שבוע המשחק יהיה פתוח למשתתפים ולא תידרש סיסמא.
המשחק
 .4.4מטרת המשחק היא לגעת בכמה שיותר שקיות דוריטוס שצצות משש "מחילות" .תוך שהקושי עולה
ככל שהזמן עובר .במידה והמשתתף לא מצליח לגעת בשקית שיצאה מהמחילה לפני שהיא חזרה
פנימה ,תיצבר למשתתף "פסילה" אחת .לאחר  3פסילות ,המשחק ייגמר .
 .4.5בסיום תקופת הפעילות המשתתף שיצבור את הניגוד הגבוה ביותר ,יזכה בפרס.
 .4.6אין מגבלה על מספר הפעמים שמשתתף יכול לשחק במשחק ,והניקוד הגבוה ביותר שיצבור הוא אשר
יישמר במערכת הפעילות.
 .4.7משימות – מעת לעת בתקופת הפעילות ,תעלה עורכת הפעילות ,באמצעות דף הפייסבוק בכתובת
 https://www.facebook.com/doritosisraelמשימות משתנות .המשתתף הראשון שיבצע את המשימה
בהצלחה וכן יכתוב מה הטעם האהוב עליו של דוריטוס ולמה ,יזכה בחבילת מוצרי דוריטוס בכפוף
למסירת פרטים כמפורט בסעיף  5להלן.
 .4.8ניתן לזכות במשימה פעם אחת בלבד  .משתתף שזכה במשימה לא יוכל לזכות שוב ,גם אם היה הראשון
שיבצע את המשימה בהצלחה.
 .4.9בהשתתפות בפעילות מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף בפעילות ו/או הרוצה להשתתף בפעילות ,כי
קרא את התקנון והוא מקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף ו/או
הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
 .4.10בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות הפעילות ו/או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי עורכת הפעילות
ו/או בכל מקרה שיעלה חשד שהמשתתף פעל בתום לב ,תהיה עורכת הפעילות רשאית לבטל את
השתתפותו בפעילות ו/או זכייתו .משתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד
עורכת הפעילות.
 .4.11עורכת הפעילות הינה הפוסקת הסופית ביחס לעמידת המשתתף במשימות ו/או ביחס לניקוד הנצבר
בפעילות ומערכותיה יהוו ראיה מכרעת לכך.
 .4.12עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה בכל עת ובלא צורך
בהודעה על כך ,מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון באתר עורכת הפעילות .האחריות להכרת
התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף .
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 .5זיהוי השחקנים ואיתור הזוכים
 .5.1איתור המועמדים לזכייה ,בין במשימות ובין במשחק ,ייעשה באמצעות חשבון הפייסבוק עימו נכנסו
למשחק.
 .5.2מובהר כי בעת תחילת רישום למשחק ,מערכת הפעילות תעשה שימוש בנתונים הקיימים בפייסבוק
עימו נכנסו למשחק וזה יהיה זיהוי המשתתף .במידה והנתונים לא יזוהו ,יופיע מסך להשלמת נתונים.
 .5.3איתור הזוכים ייעשה באמצעות פנייה בפייסבוק ובקשה למסירת פרטים ליצירת קשר.
 .5.4במידה ומועמד לזכייה לא יגיב לפניית עורכת הפעילות בתוך  48שעות ממועד הפנייה אליו או המועמד
לזכייה לא אותר או המועמד לזכייה אינו עומד בכל תנאי ההשתתפות ,ייפסל מועמד זה ועורכת
הפעילות תנסה ליצור קשר עם המשתתף שדורג לאחריו .הוראה זו תחול בהתאמה גם אם ייפסל
המשתתף השני ,וכך הלאה עד לקבלת זוכה בפרס .עורכת הפעילות תהא רשאית להאריך את מועד
איתור המועמד לזכיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
יצירת קשר – קיום שיחה בפועל עם המועמד לזכייה .עורכת הפעילות לא תשאיר למשתתף/מועמד
לזכייה הודעה בדבר בחירתו כמועמד לזכייה ולא תציג כל שאלה אלא למועמד לזכייה עצמו.
 .5.5עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה ינסו ליצור קשר עם המועמדים לזכייה בשעות העבודה המקובלות ,על
פי מספרי הטלפון שמסרו.
 .5.6הניסיונות ליצור קשר טלפוני עם המועמד לזכייה יעשו בתוך  48שעות ממועד איתור הזוכה .המועמד
לזכייה יתבקש להציג ת.ז במקום ובמועד כפי שתורה עורכת הפעילות ,ובמעמד זה יתבקש לחתום על
כתב הסילוקין .במידה ועורכת הפעילות לא תצליח ליצור קשר עם מועמד לזכייה בתוך  48שעות או
מועמד לזכייה לא התייצב במיקום ובמועד שנקבע עם עורכת הפעילות או מועמד לזכייה לא חתם על
כתב סילוקין או המועמד לזכייה אינו עומד בכל תנאי ההשתתפות כאמור לעיל ,ייפסל מועמד זה.
 .5.7במקרה של פסילת זוכה בהגרלת הפרס ,עורכת הפעילות תנסה ליצור קשר עם המועמד שדורג אחריו
(זוכה מילויים) .הוראה זו תחול בהתאמה גם אם ייפסל המשתתף השני ,וכך הלאה עד לקבלת זוכה
בפרס.
"יצירת קשר" – קיום שיחה בפועל עם המועמד לזכייה .עורכת הפעילות לא תשאיר למשתתף/מועמד
לזכייה הודעה בדבר בחירתו כמועמד לזכייה ולא תציג כל שאלה אלא למועמד לזכייה עצמו .מועמד
לזכייה שלא אותר ו/או נפסל כאמור לעיל  -תיפסל זכייתו ולא יהיה זכאי לכל פיצוי כלשהו.
 .5.8מובהר כי האחריות על מסירת הפרטים חלה אך ורק על המשתתף ולעורכת הפעילות אין ולא תהיה כל
אחריות בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או חלקיות המידע ,שנמסרו כאמור.
 .6הפרסים ואופן מימושם
 .6.1הפרס במשחק הינו א KONING 007 36V/48Vאופניים חשמליים ספורט מבית  BKסוללה חזקה
 A 36V10מוטמנת בשלדה מנוע חזק .W250
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 .6.2לצורך מימוש הפרס על הזוכה להגיע לחנות קונינג :לחנות יש  2סניפים :סניף ת"א  -בן יהודה  246או
סניף פ"ת  -מוטה גור  :7בשעות הפעילות וזאת עד לא יאוחר מ .31.12.2017 -יש לוודא מול הסניף
שהדגם של האופניים הזה קיים במלאי ,לפני ההגעה לסניף.
 .6.3מימוש הפרס ייעשה באופן אישי על ידי הזוכה בלבד ,לאחר עמידה בתנאים הבאים:
 .6.3.1הזוכה עמד בכל תנאי התקנון;
 .6.3.2הזוכה הציג תעודת זהות במועד ובמקום בו נדרש;
 .6.3.3הזוכה חתם על מסמך קבלה וסילוקין בנוסח הרצ"ב כנספח א'.
 .6.4הפרסים במשימות ביניים הם חבילת מוצרי דוריטוס שיישלחו לזוכה לכתובת כפי שתימסר על ידו.
 .6.5למען הסר ספק מובהר ,כי היה והזוכה בפרס לא עמד בתנאי התקנון או ויתר על הפרס מטעמים
השמורים עמו ,תהיה עורכת הפעילות רשאית להעניק את הפרס למשתתף אחר .הזוכה בפרס שוויתר על
הפרס ,או שלא עמד בתנאי תקנון זה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת
הפעילות ו/או מי מטעמה בגין אי חלוקת הפרס.
 .6.6הזוכה בפרס לא יהא רשאי להעביר ,להסב או להמחות את הפרס לאחֵ ר והוא לא יהא רשאי להמיר את
הפרס ו/או חלק ממנו בכסף ,בשווה כסף ,לקבל זיכוי בגינו ו/או להחליפו אלא בהתאם לשיקול דעתה
של עורכת הפעילות.
 .6.7עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס ו/או להתנות את הענקת הפרס בתנאים
ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.
 .6.8עורכת הפעילות או מי מטעמה או ספק הפרס שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את מועד מסירת הפרס
בכפוף להוראות הדין.
 .6.9בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה עלולה לעכב ו/או לבטל את
מסירת הפרס.
 .6.10בלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין ,עורכת הפעילות תהא רשאית שלא למסור את הפרס
לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין ,מכל בחינה שהיא.
 .6.11יובהר ויודגש ,כי אין עורכת הפעילות אחראים לאיכות הפרס (אופניים חשמליים) ,ובכל תלונה בעניין
זה יש לפנות לספק הפרס/ים.
 .6.12הזכייה כפופה לעמידה בתנאי התקנון ולחתימה על כתב סילוק בנוסח המצורף כנספח א'.
 .7פרסום שמות הזוכים
 .7.1שמות הזוכים יפורסמו באתר הפעילות.
 .7.2השתתפות בפעילות מהווה הסכמה לפרסום הפרטים כאמור.
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 .8מדיניות פרטיות
 .8.1הפרטים המזהים שייאספו במסגרת הפעילות ,ישמשו לצורך הפעילות.
 .8.2עורכת הפעילות לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיהם האישיים של המשתתפים ואת המידע שנאסף
על פעילותם באתר הפעילות ,אלא במקרים שלהלן:
א .ככל שהדבר דרוש לצורך ניהול ובקרת הפעילות ואספקה תקינה של שירותים לפעילות.
ב .העברת הפרטים האישים בתוך קבוצת החברות הקשורות לשטראוס גרופ בע"מ.
ג .אם תפר את הוראות תקנון זה או אם תבצע פעולות הנחזות על ידי עורכת הפעילות
כמנוגדות לדין או לתקנון או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
ד .בכל מחלוקת ,טענה ,תביעה ,דרישה או הליכים משפטיים ,אם יהיו ,בינך לבין עורכת
הפעילות;
ה .עורכת הפעילות רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי ,מצרפי וסטטיסטי עם חברות או
ארגונים אחרים קשורים וכן עם ספקים ,שותפים עסקיים ,וכל צד שלישי בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי.
ו .אם יתקבל בידי עורכת הפעילות צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתתפים או
את המידע אודותיהם לצד שלישי.
ז .בכל מקרה שעורכת הפעילות תסבור ,כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו
או לרכושו של משתתף.
 .9כללי
 .9.1ארעה תקלה ,מכל סוג שהוא ,לרבות באתר הפעילות ,שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על
התנהלותה התקינה של הפעילות בכל אופן שהוא או כדי למנוע מבעד מי שמעוניין מלהשתתף בפעילות,
לא תהא למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה .עורכת
הפעילות ו/או מי מטעמה לא תשא ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתתף כלשהו,
בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו במבצע.
 .9.2במקרה של תקלה ו/או טעות באתר הפעילות ,תהיה עורכת הפעילות רשאית ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט ,לבטל את הפעילות ,הפרסים העומדים לחלוקה ,או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא
לנכון .כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון הפעילות ותחייב כל משתתף בפעילות.
 .9.3למען הסר ספק ,לאף משתתף בפעילות לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט
עורכת הפעילות עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ,ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף ,לרבות
הוצאות ישירות או עקיפות ,שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.
 .9.4במקרה שבו לעורכת הפעילות ו/או מי מטעמה יש חשד שמשתתף ו/או אדם אחר חדר למערכת הפעילות
ו/או ביצע שינוי כלשהו במסד הנתונים במערכת הפעילות ו/או פעל בכל דרך אחרת שלא על פי תנאי
תקנון זה ,תהיה עורכת הפעילות רשאית לפסול אדם ו/או משתתף זה ו/או משתתפים אחרים אשר
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תוצאותיהם בפעילות שונו באופן זה ,ו/או לשנות כל תנאי מהוראות תקנון זה ו/או לבטל את הפעילות.
משתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורכת הפעילות כאמור לעיל.
 .9.5למען הסר ספק ,רישומי מערכת הפעילות יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או לקליטת פרטים
במסגרת פעילות זו ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי-נכונות ו/או דיוק הפרטים שנקלטו
במערכת כאמור.
 .9.6תקנון פעילות זה יימצא לעיון במשרדי עורכת הפעילות.
 .9.7כל מס  ,ניכוי או דרישה לתשלום מס ,מכל סוג שהוא ,יחולו על הזוכה ויהיו על חשבונו ועל אחריותו
בלבד .עורכת הפעילות תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס ,אם תידרש לכך עפ"י הדין ,את פרטי
הזוכה ו/או ניכוי מס במקור .המשתתפים נותנים בזאת אישור לעורכת הפעילות ו/או למי מטעמה,
לק זז ,לנכות או להפחית כל תשלום נדרש ,בהתאם לדין .עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא תישא
בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה.
 .9.8ההשתתפות בהגרלה אסורה על עובדי שטראוס פריטו ליי בע"מ ,שטראוס גרופ בע"מ ,תקשוב ,משרד
הפרסום חוליגנס ,מזוואי ,יוניון מדיה ,עובדיהם ,מנהליהם ,שותפיהם ובני משפחותיהם של כל
הנזכרים לעיל וכן כל גורם אחר הקשור למבצע .
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נספח א'
כתב קבלה ,אישור והודאת סילוק
אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי במסגרת פעילות " דוריטוס – נראה אותך תופס" של חברת
שטראוס פריטו ליי בע"מ (להלן" :שטראוס") זכיתי בפרס של  KONING 007 36V/48Vאופניים חשמליים
ספורט מבית  BKסוללה חזקה  A 36V10מוטמנת בשלדה מנוע חזק ( .W250להלן" :הפרס") .
[יש לסמן  Xבמידה ומסכימ/ה]
אני מסכים ומאשר לשטראוס לפרסם את דבר זכייתי ופרטי האישיים (שם מלא ותמונה)
בנכסים הדיגיטליים של שטראוס ודוריטוס (יו טיוב ,פייסבוק ,אינסטגרם).
הריני מצהיר ומאשר כדלקמן:
 .1קראתי את תנאי התקנון ואני מסכים להם ומצהיר על עמידתי בהם וכי אני מעל גיל .16
 .2ידוע לי כי עליי לגשת לחנות קונינג  -בסניף ת"א  -בן יהודה  246או סניף פ"ת  -מוטה גור  7עד ליום
 31.12.2017בכדי לממש את הזכייה.
 .3אינני נמנה על אלה שהשתתפותם אסורה על פי תקנון המבצע.
 .4ידוע לי כי האחריות על תקינות הפרס מוטלת על הספק/ים של פרס זה ואינה חלה באופן כלשהו על
שטראוס .שטראוס אינה אחראית לאיכות הפרס/ים וטיבו ,ובכל תלונה בעניין זה אפנה אך ורק לספק
הפרס.
 .5הנני פוטר/ת את שטראוס ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או תביעה
ו/או דרישה ,מכל מין וסוג שהוא ,בכל הנוגע לכל פגיעה ו/או נזק ,מכל מין וסוג שהוא ,שעלול להיגרם
לי במסגרת הפרס ,לרבות בגין נזקים גופניים ו/או כתוצאה מבעיות בריאותיות או כהחמרה שלהן
ושעשויים להיגרם כתוצאה ממימוש הפרס.
 .6אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או
תביעות כלפי שטראוס ו/או מי מטעמה בקשר עם זכייתי ו/או הנובעות מזכייתי.
 .7הנני פוטר/ת את שטראוס ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה
ו/או תביעה כאמור ,בקשר עם זכייתי או כל הנובע ממנה.

תאריך_____________________:
שם הזוכה _________________________:טלפון_____________________________:
חתימת הזוכה_______________________:
במידה והזוכה קטין יש למלא את הפרטים המופיעים מטה:
שם האפוטרופוס  _________________________________:מספר ת.ז______________:.
כתובת________________________________________:
טלפון________________________________________:
חתימת האפוטרופוס_____________________________:

