
  הגרלות תקון מבצע

  מבוא

 (להלן: "החברה"). מ"בע שיתופי רכב קאר סיטי. מ.א היא חברת ההגרלהמבצע  כתעור .1

 שם מבצע ההגרלות הוא "ממריאים עם סיטי קאר" (להלן: "המבצע"). .2

 תל אביב. 132דרך בגין רח' מ(להלן: "המפקח")  מפקח המבצע: עו"ד שרון גושן .3

בכל סתירה בין  ולא ישמש לפרשנות התקנון.חות בלבד לנוהכותרות בתקנון המבצע נועדו  .4

הוראות התקנון , אמירה מצד נציג או עובד החברהאו  הוראות התקנון לכל פרסום אחר

 גוברות.

 הכללי ההיתר הוראותמשמעות המונחים  בתקנון זה תהיה כפי המשמעות שניתנה להם ב .5

(להלן: "ההיתר  1977-ז"התשל, העונשין חוק לפי מסחרית לפרסומת הגרלות לעריכת

 הכללי").

 תקנון זה יפורש באופן המתאים יותר והמקיים את הוראות ההיתר הכללי. .6

 השתתפות במבצע

 , אף אם אינו לקוח של החברה.כל אדם זכאי להצטרף למבצע ההגרלות .7

הצטרפות למבצע תיעשה על ידי הקשת מספר לוחית רישוי של אחד מכלי הרכב של החברה  .8

כלי רכב שיתופי של  –. לעניין סעיף זה, "כלי רכב של החברה" 8, שלוחה 2319בטלמסר *

כל ביצוע הצטרפות  .(להלן: "רכישת כרטיס הגרלה") החברה, העומד להשכרה לפי שעה

 ההמשתתף בהגרל אחד "כרטיס הגרלהב" –בדרך האמורה בסעיף זה תזכה את המצטרף ב 

גרלה, בהגרלה האחרונה של הפרסים כן בהשתתפות של כל כרטיס הביום רכישתו וש

      .הגדולים

משתתף לא יהיה רשאי לשלוח יותר מפעם אחת ביום, את מספר לוחית הרישוי של כלי  .9

רכב מסויים של החברה. משתתף יהיה רשאי לשלוח בכל הצטרפות מספר אחר של כלי רכב 

אותו קו טלפון  של החברה ובכך לרכוש מספר כרטיסי הגרלה. רכישת כרטיס הגרלה על ידי

 תיחשב כרכישת הכרטיס על ידי אותו אדם.

משתתף יהיה רשאי לבצע רכישת כרטיס הגרלה רק של רכב אותו ראה ורשם לעצמו את  .10

 מס לוחית הרישוי. חל איסור על קבלת מספרי הרישוי מכל מידע ממסמכיה של החברה.

 .כנדרש, לזיהוי וליצירת קשר פרטים אישייםתנאי להצטרפות למבצע הוא  .11

ותהא תקפה להגרלה של אותו ביום  המבצעבכל יום מימי הצטרפות להגרלה תתאפשר  .12

 בלבד.

 פסולי(להלן: " המפקחו בעבר ובהווה עובדי החברה ומנהליהלא ישתתפו בהגרלה  .13

 פסולי ההגרלה") וכן עובדיהם, שותפיהם, מנהליהם, עוזריהם ובני משפחותיהם של 

 ההגרלה.

 בהגרלה האחרונה ישתתפו כל  .14



  הפרסים

כל  ילדים "מסביב לעולם".לו שלוש ערכות משחק ריוג ההגרלה, בכל יום מתקופת מבצע .15

 משתתף יוכל לזכות בלא יותר מפרס אחד לפי סעיף זה.

בכל ימי  כל "כרטיסי ההגרלה"בין בתום תקופת מבצע ההגרלה, יוגרלו בנוסף על האמור,  .16

 :הבאיםהגדולים הפרסים  מבצעה

זוגי הכוללת זוג כרטיסי טיסה, אירוח מלא בבית מלון כשר למהדרין חבילת נופש   .א

 וטיולים מאורגנים.

הזכיה הינה בחינם רק  ה במתנה.חברשל כלי רכב של ה רצופים השכרהשמונה ימי   .ב

עבור עצם ימי השכרת הרכב ולא כוללת תשלום כפי מחירון החברה עבור דלק 

 3לפי סעיף זה ניתנת למימוש רק במהלך תקופה של ועבור קילומטרים. הזכיה 

 חודשים בלבד, מיום הזכיה.  

בניגוד לתקנון, נעשתה  והחברה רשאית שלא להעניק את הפרס, אם נמצא כי הזכייה ב .17

 בניגוד לדין או באופן שאינו הוגן, לפי שיקול דעתה של החברה.

 בדבר הזכייה בפרס. למפקח ההגרלה תהא הסמכות להכריע לפי שיקול דעתו הבלעדי .18

 תקופת המבצע

 ).6/12/21) עד יום ב' ב' טבת תשפ"ב, (28/11/21המבצע יתקיים מיום ב' כ"ה כסלו תשפ"ב ( .19

 החברה רשאית להפסיק את המבצע מכל סיבה שתראה לה סבירה בנסיבות העניין. .20

 שיטת העלאה בגורלההגרלה ו הלי

 בכל ערב בתקופת המבצע. או במשרד המפקח הגרלות המבצע תיערכנה במשרדי החברה .21

בטרם עריכת ההגרלה. מספר זה יתועד במחשבי  כל משתתף בהגרלה יקבל מספר סידורי .22

 החברה.

בחר באופן אקראי, מספר אחד מן המספר אשר ת מחשבההגרלה תיעשה באמצעות תוכנת  .23

 הסידוריים של כלל המשתתפים.

 ההעלאה בגורל תיעשה על ידי המפקח .24

 שמסר.לפרטים מסור הודעה לזוכה, בהתאם החברה ת .25

 כללי

 לא יינתן כל זיכוי או החזר כספי בגין הפרסים המבצע. .26

 טעות שבגינה משתתף לא מימש את הפרס.החברה אינה אחראית על  .27

ביצוען התקין של ההגרלות. בסמכותו להכריע המפקח אחראי לשמירה על התקנון ועל  .28

החלטת המפקח אינה ניתנת  פרשנות התקנון. במקרה של ספק או מחלוקת ובכל שאלה של

 רעור.לע

כל טענה בקשר לפרסים, תופנה  חברה אינה אחראית לאיכותם ולטיבם של הפרסים.ה .29

נסיבות מיוחדות של כוח עליון (כגון מצב חירום או הפרעה אחרת  יצרן או ספק הפרס.ל

 תזכה את הזוכה בכל סעד. הפרס), לאבאספקת 



תביעה או דרישה הקשורה להגרלה או את החברה מכל כל משתתף בהשתתפותו פוטר  .30

 .לפרס

 זוכיםה. בהתאם להוראות ההיתר הכלליכנדרש  מויפורס הגרלהשמותיהם של הזוכים ב .31

 שמותיהם על ידי החברה בדרך שתבחר. מתירים בעצם השתתפותם את פרסום

דרש לדבר על יהחברה רשאית להפסיק את מבצע ההגרלה בכל עת ובפרט בכל מקרה בו ת .32

 ידי רכז ההגרלות במשרד האוצר או על ידי כל רשות אחרת.


