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12.11.2017 

 

 פעילות תקנון  

 הגדרות  .1

נובי גוד של "( מקיימת פעילות ספיישל בנושא yes( בע"מ )"1998חברת די.בי.אס. שרותי לווין )

מפורטים בתקנון זה  להשתתף בפעילות שתנאי ההשתתפות בה, yesלקוחות ומזמינה את 

 "(. הפעילות)"

 פרשנות  .2

פרסומים אחרים בין בין הוראות תקנון זה להתאמה כלשהי  בכל מקרה של סתירה ו/או אי .1.1

 , תגברנה הוראות תקנון זה. המבצעבדבר  בכל מדיה שהיא כלשהם

 בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.נוחות בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי  .1.1

 .פרשנות ילצורכבלבד ולא ישמשו נוחות החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם  .1.2

 השתתפות בפעילות .3

 "(.  המשתתף)" yesלקוח כל  זכאי להשתתףפעילות ב

 הפעילות  .4

 18:00בשעה  8.11.17שישי ותסתיים ביום  18:00בשעה  2.11.17 ראשוןהפעילות תחל ביום  .1.1

  (."הפעילות תפוקת)"

1.1. yes להקדימו או להאריכותקופת הפעילות, את הזכות לשנות את מועד סיום  השומרת לעצמ, 

 ללא הודעה מראש. 

 הפרסים ובחירת הזוכים .5

 "(האתר)" yes :yes-ru.co.ilלאתר של  כנסילה המשתתפיםבמהלך תקופת הפעילות יוזמנו  .1.1

 .שיפורסם באתר ולענות על השאלון yesשל להזדהות כלקוח קיים 

 על השאלוןשענו נכון בזמן הראשונים המשתתפים  (70) בעיםשעד בתום תקופת הפעילות, יזכו  .1.1

הכוללת פעילות קצרה וחגיגית  (ביקור אחד)כל זוכה  ביקור של "סבא קפור" לבית הלקוחב

 70סך הכל  ."(הפרס"-" והזוכה)" 17.11.17-7.1.18 התאריכיםבין  שתתקיים המיועדת לילדים

 פרסים. 70זוכים ובהתאמה, 

בהתאם לפרטי הלקוח  לזוכה באמצעות פנייה אישית טלפוניתההודעה על הזכייה תועבר  .1.2

לא יאוחר  yesאחרת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של בדרך או  yesהמעודכנים במערכות 

, יתואם מול הזוכה מועד קבלת הפרס ה זובמסגרת פני .18:00בשעה  11.11.17-ה שנימיום 

 . כהגדרתו לעיל
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ליצור קשר עם מי מהזוכים כמפורט לעיל, יעבור הפרס לזוכה  yesבמקרה שבו, לא הצליחה  .1.1

"( והזוכה לא יהיה זכאי לכל פרס חליפי נוסף ולא יוכל לבוא החליפי הזוכההבא בתור אחריו )"

 בענין. yes/או בדרישה ו/או בתביעה כלפי בטענה ו

 הוראות תקנון זה יחולו גם על הזוכה החליפי. .1.1

 עהפרס ולהצי ת אתרוע ולשנוגל הוסיף,ל הזכותת מה אצעל תרמוש yesמבלי לגרוע מהאמור,  .1.5

 עדי.לדעתה הבל קושילופיים על פי חפרסים 

להמרה, לא  וא פהלהח, לויינ, לשלהסבהתן  יו ננואי, דבלב םוכימשתתפים הזלשי איינו ה סרפה .1.7

יובהר כי במסגרת הפעילות תתאפשר  צר אחר.ומ וא סרפ לכב אבכסף ולא בשווה כסף ול

בלבד וככל שיהיו מעבר לכמות זו, לא תתאפשר קיום  הזוכהילדים בבית  10עד -פעילות ל

והזוכה לא יהיה זכאי לכל פרס חלופי כלשהו ולא יוכל לבוא בכל טענה ו/או  הפעילות כאמור

 . בענין yesדרישה ו/או תביעה כלפי 

ההשתתפות בפעילות וזכייתם של המשתתפים בפרס עשויים להיות מסוקרים באמצעי תקשורת  .1.8

 , ובהשתתפותו בפעילות מביע המשתתף אתyesשונים, לרבות אך לא רק לצורך קידומה של 

תמצא  yes-, רדיו ובעיתונות ו/או בכל מדיה אחרת כפי שFacebook-הסכמתו לסיקור זכייתו ב

 לנכון.  

1.9. yes אם  לנכון תמוצאיא מכל סיבה שה זכייהאת הזכות לעכב ו/או לבטל את ה הלעצמ תשומר

על פי שיקול דעתה הבלעדי יש בהתנהלות המשתתף בפעילות משום הפרה של הוראות תקנון 

 הדין.זה ו/או 

 כללי .6

והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את בפעילות תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות  .5.1

 , מהוה הסכמה מלאה לכל האמור בו.בפעילותזכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות 

לא )לרבות כשלים טכניים ואחרים אשר אינם בשליטת המשתתף( במידה ומסיבה כלשהי יובהר,  .5.1

אין ולא תהא כל  yes-כי אז ל פרטי הזוכים ו/או בשל תקלה טכנית יוכרז על זוכה שגוי,יקלטו 

   אחריות ו/או חובה כלפי הזוכה ולא תעמוד לו כל טענה כלפיהן בקשר עם הפעילות.

 כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות, מערכות התקשורת, ,מודע לכךהמשתתף  .5.2

ת תקלות והמחשוב והרישום הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות או תקלה, לרב

האמור לעיל, תתכנה תקלות טכניות שימנעו, בין  הנובעות מטעויות אנוש. מבלי לגרוע מכלליות

  במערכות הרלוונטיות ו/או שיבוש תוצאה או מועד השתתפות. הפרטים השאר קליטת

ו/או מי מטעמה  yesלמשתתף ו/או לזוכה לא תהא טענה או זכות כלשהי לפעולות בהן תנקוט  .5.1

קיף, לרבות הוצאות ישירות עקב תקלה או ו/טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או ע

ותר בזאת מראש על כל ו/או עקיפות שייגרמו לו עקב הפעולות כאמור. המשתתף ו/או הזוכה מו

  , בהתרחש מקרה כאמור. הכל מי שפועל מטעמו/או  yesטענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 
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 yes-ו וכה,ההשתתפות בפעילות ומימוש הפרס הינם באחריותו הבלעדית של המשתתף ו/או הז .5.1

לא תישא באחריות לכל נזק )לרבות נזק גוף(, ישיר ו/או עקיף, הפסד, אבדן או הוצאה שיגרמו 

למי מהמשתתפים ו/או מהזוכים בכל הקשור במישרין או בעקיפין עם הפעילות ו/או עם הפרס 

 ו/או עם מימושו.

5.5. yes או לתנאים  הפעילות/המשתתפים לאיכות הפרס שבמסגרת יםכלפי הזוכת אחראי האינ

תקינות או אי התאמה בנוגע -לכל פגם, קלקול, נזק, אי תאחראי אהתלא  yesבהם יסופק הפרס. 

 לא תהא אחראית למעשה ו/או מחדל של נותני שירותים. yes, ובכלל זה לפרסים או לאספקתם

5.7. yes המוחלט והבלעדי,  הרשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעת

, בהודעה אשר תתפרסם יםאו חלק מהם ו/או את הפרס הו/או לשנות את כל תנאי פעילותאת ה

. מוסכם, כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת פעילותבאתר בו מתפרסם תקנון ה

 .פעילותוהמשתתפים ו/או הזוכים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי ה

לעניין  . האיסור חל גם על בני משפחותיהם של הנ"ל.בפעילותאינם רשאים להשתתף  yesעובדי  .5.8

 זוג, בן, בת.-אבא, אמא, אח, אחות,בן -סעיף זה, "בני משפחה" 

מובהר ומוסכם כי אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ, לפרסם ו/או לשמור ברשות המשתתף את  .5.9

  הפעילות ו/או תוכנו.

א.ת.  5בכתובת היוזמה  yesבאתר ובמשרדי  הפעילותבמהלך תקופת ניתן לעיון  הפעילותתקנון  .5.10

 . 11111כפר סבא 

 

 


