
 

 

 

 "המלכה של מולר"  –פעילות תקנון 
 

 הגדרות .1

 בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:

  "החברה"

 

 ,510482136בע"מ, ח"פ קלים  ייצור משקאותהחברה המרכזית ל
-03; פקס: 03-6712222, בני ברק. טלפון: 129הרב כהנמן  מרחוב

6712310.

  

 "העוזרת לחברה"
 
 

, פתח 7מוטה גור , מרחוב 513206128פרסום מימד י. בע"מ, ח"פ 
 .03-5328747, פקס: 03-5328737. טלפון: 4952801, מיקוד תקווה

"המוצרים 
 "פעילותהמשתתפים ב

 Muller( 2, ו/או)Muller Heaven( 1הסדרות הבאות: )יוגורטים מ

Simply Fruit( 3, ו/או) Muller Froop  " ("מולרמוצרי )להלן . 

המוצרים  מותנית בקיומם של פעילותמובהר כי השתתפות ב
והמשתתף מוותר על כל  ,זמינים למכירה פעילותהמשתתפים ב

טענה ו/או דרישה הקשורה ו/או נוגעת לאי קיום מלאי מספק של 
 .פעילותהמוצרים המשתתפים ב

( 4)ארבע ם של לפחות תרכיש הכוללת את אחת חשבונית קנייה "חשבונית"
שתאריך הקניה בה  המוצרים המשתתפים בפעילות )יחידות( של

  .הפעילותתקופת נכלל במסגרת 
 

הינו אזרח ישראל ו/או בעל היתר כניסה ( 1אדם העונה על כל אלה: ) "משתתף"
( 18( מלאו לו שמונה עשרה )2) ;ושהייה בישראל תקף עפ"י כל דין

המשתתפים  המוצריםמתוך מולר ( מוצרי 4)ארבעה  רכש (3);שנים
( 4; )ויש לו חשבונית קנייה אחת בגין הרכישה האמורה בפעילות

כמפורט  או אתר הפעילות קו הפעילותנרשם לפעילות באמצעות 
 ( עמד ביתר התנאים המפורטים בתקנון זה. 5) -; ובתקנון זה להלן

, לא יהיה רשאי שנים 18מובהר בזאת, כי אדם אשר לא מלאו לו 
 פעילות. לזכות בפרס במסגרת הלהשתתף ו/או 

עוד מובהר כי הזכייה מוגבלת לפרס אחד בלבד בכל תקופת 
הפעילות עבור בן משפחה אחד בלבד אף אם בן משפחה נוסף 

זה משמעו משפחה  בתקנון "בן משפחה"השתתף בפעילות וזכה. 
 הורים וילדים בלבד. -גרעינית ראשונית

 של מי מהן, מי מטעמה יובהר כי החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או
רשאיות לפסול כל משתתף. עוד יובהר כי על המשתתף לעמוד 
בתנאי תקנון זה. משתתף אשר נפסל כתוצאה מהפרה של כל תנאי 
מתנאי תקנון זה, לא יעלה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי 

 החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן בקשר עם פסילתו.

 "פעילות"תקופת ה
 
 

 ,בתש ועד יום 7:00משעה  2.11.2021 ,בפ"תשה חשווןב כ"ז, 'ג מיום
כאשר קו  ,23:59עד לשעה  27.11.2021 ,ב"תשפהכסלו ב כ"ג

כ"ג בכסלו  27.11.2021, שבתביום  23:59הפעילות ייסגר בשעה 
 התשפ"ב.



 

 

 

 
 .הפעילותשעון החברה הוא השעון הקובע לעניין 

ת לשנות את ורשאי ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן החברה
, להאריכה, לקצרה, לחלקה לחלקים, או לבטלה הפעילותתקופת 

 באופן מוחלט, בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידי החברה ו/או
ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא ן מי מטעמ העוזרת לחברה ו/או

ו/או העוזרת  חברהתעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי ה
 כך.בשל  לחברה

למען הסר ספק, מובהר כי הפעילות מתנהלת בהתאם להנחיות 
בקשר עם נגיף הקורונה משרד הבריאות והוראות כל דין 

)להלן: "הנחיות בקשר עם נגיף הקורונה"( המתעדכנות מעת לעת 
ובכל מקרה של החמרה בהנחיות  כאמור, ייתכן כי החברה תבטל 

 ו/או תשנה אותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.את הפעילות 
 

הפעילות ו/או יום  תקופתיובהר כי החברה רשאית לשנות את מועדי 
וכן לשנות את  באופן מוחלט םאו לבטל ם, לקצרם, להאריכהפעילות

ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא  כל אחד מהמועדים האמורים לעיל
רה ו/או העוזרות תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החב

 לחברה ו/או מי מטעמם בגין כך. 

 "קו הפעילות"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "אתר הפעילות"
 

 באמצעותו ניתן אשר* 6176 שמספרומענה טלפוני ממוחשב, 
שעות פעילותו כמפורט לעיל ימי ול)בכפוף  פעילותבמהלך תקופת ה

משתתף . כל להלן( ה)כהגדרת פעילותולהשתתף ב להירשם, (ולהלן
את פרטיו האישיים הכוללים, בין  קו הפעילותל מסוריידרש ל

. כמו כן, המשתתפים טלפון ומספר שם פרטי, שם משפחההיתר, 
יידרשו לאשר כי קראו את תקנון הפעילות ולאשר את תנאי מדיניות 

להקיש את תאריך הקנייה על גבי וכן  יות של החברהרטהפ
פוני הינה עלות שיחת עלות ההתקשרות למענה הטלהחשבונית. 

  טלפון רגילה.
 

ג', כ"ז בחשוון התשפ"ב,  קו הפעילות יהיה זמין החל מיום
 .27.11.2021, ועד יום שבת, כ"ג בכסלו התשפ"ב  2.11.2021

 
 . 00:00-23:59יהיה פעיל בין השעות  קו הפעילותה' -בימים א'

 .00:00-15:00יהיה פעיל בין השעות  קו הפעילותביום ו' 
 .19:30-23:59במוצאי שבת קו הפעילות יהיה פעיל בין השעות 

  שישי ושבת ייחשבו ליום פעילות אחד בהתאם לשעות לעיל.
 
 
 
 

 לפעילות, שכתובתו:של החברה אתר ייעודי 

 Muller-israel.co.il/queen  
 
ניתן להירשם ולהשתתף בפעילות בהתאם  ך אתר הפעילותדר 

שיירשם וישתתף בפעילות דרך  משתתףכל  להוראות תקנון זה.
את פרטיו האישיים הכוללים, בין השאיר יידרש ל אתר הפעילות,

היתר, שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני ומספר 
לאשר כי קרא את תקנון הפעילות  המשתתף יידרשטלפון. כמו כן, 

 .ולאשר את תנאי מדיניות הפרטיות של החברה
 



 

 

 

 "פעילותה"

 

 

 

 

המשתתפים  : עלובמסגרתה החברהידי  נוהל עלתאשר  פעילות
 מולר( יחידות ממוצרי 4)ארבע  בקניה אחת בפעילות לקנות

 .לשמור את החשבונית, המשתתפים בפעילות
 

 לאחר מכן יבחר המשתתף באחת משתי דרכים:

 *.6176שמספרו  קו הפעילותלהתקשר ל -קו הפעילות .1
פעילות, ישאירו את בהאנשים המעוניינים להשתתף 

( 30ספרו בשלושים )וי, כמוגדר לעיל, פרטיהם האישיים
להיות המלכה , או למי שהם בחרו, שניות למה מגיע להם

כמו כן, משתתף יתבקש להקיש את  "(.התכנים)"של מולר 
 על גבי החשבונית. שתאריך הקנייה 

להיכנס לאתר הפעילות, להירשם עם  -אתר הפעילות .2
הפרטים האישיים, כמוגדר לעיל, ולכתוב למה מגיע להם, 

 או למי שהם בחרו, להיות המלכה של מולר.

 

 היצירתייםותכניהם היו המקוריים  אשר ,( משתתפים10עשרה )
יובהר . מועמדים לזכייה בפרסים כפטיבחרו ע"י צוות השויביותר, 

 בהצגת חשבונית הקנייה. כי, הזכייה בפרס מותנית 

 "המלכה של מולר", – בלשון נקבה שם הפעילות מנוסחיובהר כי, 
 אך פונה לשני המינים כאחד.

 

צוות שופטים אשר ימונה ע"י החברה ו/או העוזרת לחברה, אשר  שופטים"ה"צוות 
היצירתיים ביותר ויבחר את המשתתפים שתכניהם הם המקוריים 

לרבות חשבונית , שהתקיימו כל התנאיםככל . בתקופת הפעילות
, יכריז צוות השופטים על משתתפים אלה כמועמדים הקנייה

 לזכייה בפרס. 

יובהר כי שיקול הדעת הסופי בבחירת המועמדים לזכייה בפרס 
נתון לצוות השופטים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ולא לאף גורם 

ו/או תביעה זולתו, ולמשתתף לא תעמוד כל דרישה ו/או טענה 
כל זכייה  בקשר עם בחירה כזו או אחרת. לצרכי קבלת החלטה על

 השופטים לא יהיו חייבים לנמק את החלטתם.

 "הפרס"
 

במידה והמועמדת לזכייה היא אישה,  פרס למועמדת לזכייה: )א(
בין התאריכים  לנשים יומיים של פינוק הפרס הינו כדלקמן:

של  הלבחירת ( 1) תאחעם מלווה  29.12.2021-30.12.2021
 :ללכוה "(המתלווה)" לזכייה תהמועמד

ג'יפים   טיול, : "המקום"קנפמבוטיק ן ומלבשל לילה  זוגי חוריא( 1)
, והכל ( טיול טבע בזריחה6) ( מסעדות ופינוקים5בהרי הגליל )

שני ימי פרס )להלן: " שיימסר למועמדות לזכייהבהתאם לפירוט 
 "(.כיף

יהיו )"המתלווה"(  בפרס ותהמתלווה לזוכלמען הסר ספק, 
ולא תעמוד להן כל טענה ו/או תביעה  להוראות תקנון זה כפופות

 ו/או דרישה בקשר עם פעילות זו.
 

הינו גבר, הפרס  מועמד לזכייהבמידה וה)ב( פרס למועמד לזכייה: 
מועמד ל ₪ 1,500 בסך BUYMEתלושי קנייה של ( 1) כדלקמן: הינו



 

 

 

של מולר למלכה  ₪ 1,500 בסך BUYMEתלושי קנייה של +  כייהזל
)לפי העניין(. יצוין כי  ומלווה אחד לבחירתל או אותה בחר בפעילות

סך ו מהווים את שווי פרס שני ימי הכיף לעילתלושי הקנייה  סכום
פרס שני ימי ( 2) או .₪ 3,000סכום שני תלושי הקנייה לעיל הינו 

יוכל  הכיף למלכה של מולר אותה בחר בפעילות: המועמד לזכייה
אותה בחר בעת ההרשמה לפעילות, על מנת  לבחור במלכה של מולר

במקרה זה, המלכה אותה בחר  להעניק לה את פרס שני ימי כיף.
 תוכל לבחור מלווה לבחירתה. 

יובהר כי מועמד לזכייה כאמור יוכל לבחור בחלופה אחת בלבד 
יוכל . בכל מקרה ( לעיל2)-( ו1מבין שני הפרסים כאמור בסעיפים )

 לזכות בפרס אחד בלבד. 

 או מרכיביו החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את זהות הפרס
ו/או את כמותו ו/או להוסיף עליו פרסים נוספים לפי שיקול דעתה 
הבלעדי של החברה, ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה 

 ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם כך.

יהיו כפופים למגבלות  וואופן מימושפרס ובהר, כי ייתכן והעוד מ
 .החברה ו/או מי מטעמהנוספות, כפי שיימסרו לזוכה ע"י 

שלא  ו/או מתלווה שני ימי כיף עוד יובהר כי, מועמד לזכייה בפרס
בהנחיות בקשר עם נגיף הקורונה ודרישות החברה ו/או מי  דויעמ

מטעמה, כפי שיהיו תקפים בתקופת הפעילות ו/או במועד מימוש 
הפרס, לא יוכלו לממש את זכייתם בפרס ולא יהיה למי מהם ו/או 
למי מטעמם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר 

 עם האמור. 

יהיו כפופים למגבלות  ון מימושואופ והפרסייתכן  ,יובהר כי
כפי , , בין היתר בשל הנחיות בקשר עם נגיף הקורונהנוספות

שיפורטו באתר הפעילות ו/או בכל דרך אחרת שתבחר החברה 
  .בהתאם לשיקול דעתה

 

יצירתיים ביותר והוכרז וה משתתף אשר תכניו נבחרו כמקוריים "מועמד לזכייה"
ואשר עמד בכל תנאי  השופטים כמועמד לזכייה בפרס על ידי צוות

 . תקנון זה
 

במהלך  (1וכל לזכות ביותר מפרס אחד )לא י להסרת ספק, משתתף
 .כל תקופת הפעילות

 "זוכים"
 
 
 
 
 
 
 
 

( לא 2( עמדו בכל תנאי מתנאי תקנון זה; )1מועמדים לזכייה אשר: )
( לא 3נפסלו מלהיות מועמדים לזכייה על פי הוראות תקנון זה; )

( 4מהם קבלה או מימוש של פרס ע"פ הוראות תקנון זה; )נמנעה 
 ו/או צוות השופטים הוכרזו כזוכים בפרס הרלוונטי על ידי החברה

( חתמו על הטופס המצ"ב 5) -לפי המנגנון המפורט בתקנון זה; ו
 .בנספח א'

 
 



 

 

 

. התקנון יהיה זמין תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת כמפורט להלן " תקנון"
 במשרדי החברה ו/או העוזרת לחברה. 

 
 
 
 
 

 כללי .2

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לפרסומים  .2.1
ו/או בכל דרך אחרת, תגברנה הוראות תקנון הפעילות אחרים כלשהם בדבר 

 זה לכל דבר ועניין.

, וקביעתה ןהנוגע אליהו/או על כל עניין  הפעילותלא ניתן לערער על תוצאות  .2.2
 בעניין זה תהא סופית ומוחלטת ואין אחריה דבר.ו/או מי מטעמה  של החברה

יובהר כי ייתכן ובמהלך הפעילות יעודכן התקנון מעת לעת. התקנון המעודכן  .2.3
. נוסחו המחייב של התקנון בכל במשרדי החברה ו/או העוזרת לחברהיפורסם 

אף אם המשתתף או אדם אחר  עת הוא הנוסח המעודכן שפורסם כאמור,
 הסתמך על נוסח קודם.

בלבד במהלך כל  (1בפרס אחד ) יוכל לזכות, לכל היותר כל משתתףמובהר, כי  .2.4
ולא תעמוד לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה  הפעילותתקופת 

 ו/או העוזרת לחברה בגין האמור.

וחות בלבד וכולל גם פניה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נ הפעילותבתקנון  .2.5
 בלשון נקבה ו/או רבים. 

למענה על שאלות בנושא הפעילות בשירות המשתתפים יוכלו לקבל פרטים  .2.6
וביום ו'  08:00-17:00ה -בימים א 1800-777-333הצרכנים של החברה בטלפון 

מובהר כי, יש ביכולת מוקד הפעילות לסייע  .08:00-13:00בין השעות 
הפעילות אינו מהווה תחליף להרשמה בקו הפעילות או  למשתתף ואולם מוקד

 באתר הפעילות.

האחריות על מסירת הפרטים האישיים, באופן מדויק ומלא כאמור לעיל, חלה  .2.7
אך ורק על המשתתף, ולחברה או מי מטעמה אין ולא תהיה כל אחריות על 

או אתר  קו הפעילותאמיתות הפרטים ו/או דיוקם ו/או על הקלדתם ב
קו שנקלטו ב כנדרש . רק משתתף שמסר פרטים אישיים מלאיםתהפעילו

  יוכל להיות מועמד לזכייה. או אתר הפעילות הפעילות

על מנת להירשם לפעילות, על המעוניין להשתתף בפעילות להתקשר לקו  .2.8
. כמוגדר לעיל או להיכנס לאתר הפעילות ולמלא את פרטיו האישיים פעילותה

מאפשר המשתתף לחברה לעשות שימוש במידע בעצם השתתפותו בפעילות 
כאמור, ולא תעמוד למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה 

 ו/או העוזרות לחברה בגין כך.

יוכלו לקבל פרטים בנושא נגישות בפעילות ע"י פניה לגברת חנית המשתתפים  .2.9
החברה שומרת  .hanits@cocacola.co.ilאו במייל  6712622-03שלמה בטלפון 

לעצמה את הזכות לבצע את ההתאמות הנדרשות בכפוף להצגת תעודות ו/או 
 אישורים מתאימים.

 



 

 

 

 

 

 

 בפעילותההשתתפות  .3

והאפשרות להיות מועמד לזכייה בפרס תתאפשר רק  פעילותההשתתפות ב .3.1
, וכפוף או באתר הפעילות קו הפעילותלמשתתף אשר מילא אחר כל ההוראות ב

 לתקנון זה. 

 ההשתתפות תיעשה באופן הבא: .3.2

 ( בלבד1) בקניה אחת רכישה, יבצע פעילותמעוניין להשתתף באדם ה .3.2.1
  . חשבוניתהוישמור את  ( מוצרים המשתתפים בפעילות4ארבעה )של 

, פעילותב המשתתפים מולרמוצרי  את תמצויד בחשבונית הכולל .3.2.2
 דרכים:המשתתף יוכל להשתתף בפעילות באחת משתי 

 ,קו הפעילותלהרלוונטית  פעילותבמהלך תקופת ה תקשרי (א)
, כמוגדר לעיל, ויספר במשך שלושים פרטי זיהוי אישייםיזין 

להיות המלכה  ,או למי שהוא בחר, ( שניות למה מגיע לו30)
פרטי הזיהוי האישיים פרטים לעניין אופן הקשת  של מולר.

קו בימסרו בהוראות קוליות שיינתנו  פעילותוהשתתפות ב
 הפעילות.

יגלוש לאתר הפעילות במהלך תקופת הפעילות, יזין את  (ב)
פרטיו האישיים, כמוגדר לעיל, ויכתוב למה מגיע לו, או למי 

 שהוא בחר, להיות המלכה של מולר.

או הקלדתם באתר  קו הפעילותהשארת הפרטים האישים במובהר כי  .3.2.3
מהווה ראיה או הבטחה לקבלת פרס  ע"י המשתתף אינה הפעילות
 כלשהו.

 םאשר תכניה ,( משתתפים10עשרה ) צוות השופטיםיבחר בתום הפעילות,  .3.3
ויכריז עליהם ביותר בתקופת הפעילות,  נבחרו כמקוריים והיצירתיים

 . כמועמדים לזכייה בפרס

חשבונית תקינה, כהגדרתה לעיל,  גהציככל שהמועמד לזכייה בפרס  .3.4
כריז עליו ת החברה ו/או העוזרת לחברהעומד גם ביתר תנאי התקנון, ו

 כזוכה בפרס.

ובהר, כי החברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לבצע בדיקות מכמו כן,  .3.5
נוספות לגבי השתתפות כל משתתף, בכל שלב, לפי שיקול דעתה הבלעדי 

לזיוף ו/או להפעלה של אמצעים בלתי והמוחלט, במידה ועלה חשש 
 , והיא תהיה רשאיתכשרים לשם השגת יתרון על פני משתתפים אחרים

 לבקש מהמשתתף להציג כל דבר לצורך הוכחת זכאותו של המשתתף ו/או
שלא לאפשר למשתתף לממש את הפרס, לפי שיקול דעתה הבלעדי 

 והמוחלט, ולמשתתף לא תהיה כל טענה בקשר לכך.



 

 

 

 בפעילות. הסכמה לאמור בתקנון זה מהווה תנאי להשתתפות .3.6

האחריות על הזנת הפרטים האישיים, באופן מדויק ומלא כאמור לעיל,  .3.7
ת חלה אך ורק על המשתתף ולחברה לא תהיה כל אחריות על התאמ

רק פרטים  .או אתר הפעילות קו הפעילותהפרטים ו/או על הקלדתם ב
יילקחו בחשבון או באתר הפעילות  קו הפעילותמלאים ותקינים שנקלטו ב

ת המועמדים לזכייה. הקלטה ו/או הקלדה שלא תכלול נתונים בעת בחיר
 .בפעילותמלאים תיפסל, ולא תשתתף 

לעשות שימוש  לחברהמאפשר המשתתף  בפעילותבעצם השתתפותו  .3.8
במידע כאמור, ולא תעמוד למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה 

 . בגין כך החברהכלפי 

 .יכול להשתנות ללא כל הודעה מוקדמת פעילותאופן ההשתתפות ב .3.9

, הוהוראותי פעילותהעל פי כללי  שלאבכל מקרה בו משתתף ישתתף  .3.10
ושינוי הנתונים, ו/או במידה וישנו חשד ו/או  קו הפעילותללרבות פריצה 

 , תהיה החברהקו הפעילותחשש לאמיתות הנתונים ו/או לפריצה ל
שר נתוניהם שונו ת לפסול משתתף זה ו/או משתתפים אחרים ארשאי

כמפורט לעיל, ולמשתתף לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד 
 בקשר לכך. חברהה

 יהיה על מועמד לזכייה להציג בפניכי על מנת לזכות בפרס, יובהר,  .3.11
 .לפי דרישה לעיל( כהגדרתה) ת, את החשבונימטעמהו/או מי  החברה

 חשבוניתהאת  המטעמו/או מי החברה  מועמד לזכייה שלא יציג בפני .3.12
כל טענה ו/או  כאמור, לא יהיה זכאי לקבל את הפרס ולא תעמוד לו

  מי מטעמה בקשר לכך. דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או 

 

 קבלת הפרס .4

החברה ו/או מי מטעמה תנסה ליצור קשר עם בתום תקופת הפעילות,  .4.1
( פעמים 3המועמד לזכייה בפרס באמצעות שיחת טלפון עמו, עד שלוש )

הניסיונות ליצור קשר עם המועמד . ( ימי עסקים14) עשר-ארבעהבמהלך 
לזכייה בפרס, ייעשו בשעות העבודה הרגילות של החברה. הניסיונות 

 בין התקשרות להתקשרות.  ( לפחות2ייערכו במרווחים של שעתיים )

הצגת כאמור בתקנון זה, המועמד לזכייה בפרס יידרש להציג את  .4.2
 הו/או מי מטעמהחברה  לא יציג בפניחשבונית הקנייה. ככל שהמועמד 

  .לא יהיה זכאי לקבל את הפרסהוא חשבונית, האת 

ו/או נפסל  במועד חלוקת הפרסככל שלא אותר המועמד לזכייה בפרס  .4.3
בגין אי עמידתו בתנאי תקנון זה ו/או כי קיים חשד כי מועמדותו לזכייה 
הושגה בדרכים שאינן כשרות )לרבות ביצוע עבירה פלילית ו/או עוולה 

(, ו/או כי או אתר הפעילות קו הפעילותאזרחית ו/או בדרך של פריצה ל
שר דורג אינו מעוניין לממש את הפרס, ייפסל, ותחתיו יבוא המשתתף א

, אשר ייחשב כמועמד לזכייה בפרס ע"י צוות השופטים במקום הבא
ויחולו לגביו ההוראות הנ"ל בהתאמה, וחוזר חלילה. מובהר כי מועמד 



 

 

 

החברה ו/או מי לזכייה בפרס שנפסל לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא מ
 ה.מטעמ

 כפיכתנאי לקבלת הפרס, ו, ימציאוהמתלווה אליו מועמד לזכייה בפרס .4.4
שיקבע ע"י החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן ולפי דרישתן 

וכן כל אישור  , כשהוא חתום כנדרשנספח א'ובמקום שייקבע על ידן, את 
אחר שנדרש לצורך מימוש הפרס בהתאם להנחיות משרד הבריאות 
ותקנות הקורונה המתעדכנות, והחברה רשאית לדרוש מהמועמד לזכייה 

המסמכים הרלוונטיים יישלחו אליה מבעוד מועד כי  והמתלווה בפרס
החברה  ידה, זאת כתנאי למימוש הפרס.-בתוך תקופת זמן שתיקבע על

, לפי שיקול בפרסמשתתף מזכייה  ו/או מי מטעמה תהיינה רשאיות לפסול
 דעתן הבלעדי, אם המשתתף לא יעמוד בהוראות סעיף זה.

שיקול דעתן הבלעדי,  החברה ו/או העוזרת לחברה, תהיינה רשאיות, לפי .4.5
לשלוח את הפרס באמצעות דואר ישראל ו/או באמצעות הגעה עצמית של 
המועמד לזכייה, ובמקרה כאמור תהיה החברה ו/או העוזרת לחברה 
רשאיות לדרוש מהמועמד לזכייה כי הנספחים הרלוונטיים יישלחו אליהן 

שליח, ידן או יימסרו לידי ה-מבעוד מועד בתוך תקופת זמן שתיקבע על
זאת כתנאי לקבלת הפרס. החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן 
תהיינה רשאיות לפסול מועמד לזכייה, לפי שיקול דעתן הבלעדי, אם 

 המועמד לזכייה בפרס לא יעמוד בהוראות סעיף זה.

שמסר יובהר כי החברה איננה אחראית לפרס שלא הגיע למועמד לזכייה  .4.6
 .ו כל דרישה ו/או תביעה מאת החברה בשל כךכתובת שגוייה, ולא תהיה ל

 העלאת תכנים לגבי הגבלות .5

 , מאשר ומצהיר לגבי התכנים, כי:מסכים המשתתף .5.1

הוא האדם היחיד אשר יצר את התכנים ואין לכל צד שלישי  .5.1.1
 זכות כלשהי בתכנים. 

לחילופין, מקום בו צד שלישי יצר את התכנים, קיבל המשתתף  .5.1.2
להשתמש בתכנים אלה לשם  את הסכמתו של היוצר כאמור

ההשתתפות בפעילות וכן, קיבל את הסכמתו להעביר לחברה 
 ו/או למי מטעמה את הזכויות בתכנים לרבות תנאי תקנון זה.

בכל מקרה שבו אדם אחר יצר את התכנים, המשתתף מצהיר  .5.1.3
מפורשות כי לחברה ו/או לעוזרת לחברה אין כל אחריות כלפיי 
כל נזק שייגרם כתוצאה מכך וכל האחריות בקשר עם האמור 

 וכל נזק שייגרם יוטל על המשתתף. 

כל  לקו הפעילות להקליט ידוע למשתתף שחל איסור מוחלט .5.1.4
הסכם או אשר פרסומו יהווה הפרה של  תוכן המפר כל דין או

כל דין או הסכם, לרבות אך לא רק תכנים אשר שימוש בהם 
 "(: תוכן אסוראו פרסומם יהווה או עשוי להוות )יחדיו להלן: "

הפרה של זכויות צדדים שלישיים, לרבות זכויות  .5.1.4.1
יוצרים, סימני מסחר, סימני שירות, מדגמים, 
 זכויות מוסריות או כל זכות קניין רוחני אחרת; 



 

 

 

הפרה של דיני לשון הרע או הוצאת דיבה או  .5.1.4.2
 פגיעה בשמו הטוב של אדם ו/או גוף כלשהו;

הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי  .5.1.4.3
 תועבה;

 ל דיני הגנת הפרטיות;הפרה ש .5.1.4.4

 הטעיה של צרכן; .5.1.4.5

פרסום גלוי או סמוי למתחרה של החברה או לכל  .5.1.4.6
 מוצר אחר שאינו מיוצר או נמכר על ידי החברה;

 פגיעה ברגשות הציבור או כל חלק ממנו; .5.1.4.7

 הפרת חוזה או חובת אמון או סודיות; .5.1.4.8

 שקרי, מטעה או מסולף; .5.1.4.9

התחזות לאדם אחר ו/או הולכת שולל משתתפים  .5.1.4.10
 ם;אחרי

זיהוי אישית של אנשים אחרים, מבלי שנתנו את  .5.1.4.11
 הסכמתם לפרסום זהותם;

תוכן בעל אופי טורדני, פוגע, מעליב, עוין,  .5.1.4.12
מאיים, גס רוח, בעל אוריינטציה פורנוגראפית 

 או בעל אופי מיני בוטה;

 עידוד אלימות, אפליה, שנאה או גזענות; .5.1.4.13

חשיפת פרטים של קטין, המזהים אותו, את  .5.1.4.14
יים, מענו ו/או דרכי ההתקשרות פרטיו האיש

עמו ו/או פגיעה בפרטיותו של קטין ו/או פרסום 
תמונת קטין, ללא אישור הוריו או האפוטרופוס 

 שלו;

עידוד התנהגות פלילית או שימוש או פרסום  .5.1.4.15
המקים עילה לתביעה או אחריות אזרחית, או 

 העלול לגרום לחברה נזקים;

מן את הזכות לפסול בכל עת, ולא ו/או העוזרת לחברה שומרות לעצ החברה .5.2
כל תוכן לרבות כל תוכן  או אתר הפעילות מקו הפעילותלפרסם ו/או למחוק 

אשר, לפי שיקול דעתן הבלעדי, קיים חשש כי הוא נופל לגדר תכנים אסורים 
וכן, כל חומר אשר לפי שיקול דעתן הבלעדי של החברה ו/או העוזרת לחברה, 

ה, בכל שלב, והכל בשל האמור וכן, מכל סיבה איננו הולם את מדיניות החבר
אחרת לפי שיקול דעתן הבלעדי של החברה ו/או העוזרת לחברה וללא צורך 

 פעולתן.לנמק 

 הפרס .6



 

 

 

ו/או  ואת כמותהפרס החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את זהות  .6.1
, לפי שיקול דעתה הבלעדי. יםפרסים נוספ וו/או להוסיף עלי ומרכיבי

שינוי בפרס, לא תהיה למשתתפים כל טענה ו/או תביעה ו/או במידה ויחול 
בקשר עם  ןו/או מי מטעמ לחברה העוזרת/או ו דרישה כלפי החברה

 האמור.

ידי החברה ו/או מי מטעמה, -מימוש הפרס, ייקבע עלאופן יובהר, כי  .6.2
/או ו ולזוכים לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה

בגין האמור, לרבות בשל כל עיכוב או דחייה במועד קבלת  לחברה העוזרת
 הפרס או כל חלק הימנו.

להחלפה, לשינוי או  ניםאינם נית וז פעילותהפרסים שיחולקו במסגרת  .6.3
להמרה על ידי הזוכה לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס ו/או מוצר 

 אחר. 

ידי החברה ו/או מי מטעמה, -הפרסים בפועל, ייקבע על ימושמיובהר, כי  .6.4
ולזוכים לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין 

הפרס או כל חלק  מימושהאמור, לרבות בשל כל עיכוב או דחייה במועד 
 הימנו.

הינה למטרת השעשוע ולשם  וז פעילותידוע למשתתפים כי השתתפותם ב .6.5
 . במידה ויחול שינוי בפרספעילותצם ההשתתפות בההנאה המושגת מע

כל טענה ו/או תביעה  ו/או למלווים הוכרז, לא תהיה למשתתפים ועלי
 ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.

 הצהרות והתחייבויות המשתתף  .7

המשתתף מצהיר מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או כל דין, 
 : החברה כיומתחייב כלפי 

 כל הפרטים שמסר הינם נכונים ומדויקים. .7.1

 ( שנים. עשרהשמונה ) 18מלאו לו  .7.2

יעה בי ניתנת לתבלת טה,ו, חלתופיסנה הידי החברה -ים עלוכת הזבחיר .7.3
 .תחייבר ומלערעו וו/א

ידוע לו כי דינו של תקנון זה ודינה של הפעילות כדין חוזה למתן ציונים,  .7.4
, חלים 1973 -לחוק החוזים )חלק כללי(, התשל"ג 33והוראות סעיף 

עליהם, על כן בחירת הזוכה בסיום תקופת הפעילות הנה סופית, חלוטה, 
בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור, מחייבת ולא תהיה נושא לדיון 

 בביהמ"ש ולא תצמיח עילת תביעה מכל מין וסוג שהוא.

ומכללא, ויפצה וישפה את החברה ו/או את בכל אחריות, מפורשת  אייש .7.5
הראשונה לעשות  הדרישת, מיד עם המטעמו/או עובדיה ו/או מי  המנהלי

כן, בגין כל נזק )לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, 
הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין(, הפסד, אובדן, הוצאות, מכל מין וסוג, 

, בגין כל טענה דרישה ו/או תביעה הנובעת וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד



 

 

 

ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים בדרך כלשהי להפרה במישרין 
 ו/או בעקיפין של תקנון זה.

ו/או נושאת בכל אחריות באשר לאובדן פרטים  האינידוע לו שהחברה  .7.6
של מי מהמשתתפים כתוצאה מכשל טכני, ואשר כתוצאה השתתפות 

אשר נשלחו במסגרת כלשהם או שובשו פרטים ממנו נמחקו, הושמדו 
 .תקנוןה

 פטור מאחריות .8

המשתתף מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה  .8.1
, ן, מנהליהלחברה העוזרת/או ו ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה

, להשתתפות )או לפעילות, בכל הקשור והמתייחס ן, ומי מטעמןעובדיה
 בו ו/או לזכייה בו ו/או לשימוש והפקת ההנאה מהפרסאי ההשתתפות( 

. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי ו/או מוצרי הפרס
 חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.

באחריותו הבלעדית של המשתתף, והחברה  אהי בפעילותההשתתפות  .8.2
גוף(, לא תישאנה באחריות לכל נזק )לרבות נזק  לחברה העוזרת/או ו

הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו למי מן המשתתפים, 
 . הפרסמימוש  או עם ,הפעילותוהקשור, במישרין או בעקיפין, עם 

, הפרס, לרבות נזקים, הוצאות או תקלות כלשהן בקשר עם הפרסמימוש  .8.3
יהיה באחריות הזוכים בלבד. לזוכים ו/או למי מטעמם לא תעמוד כל 

ו/או מי  לחברה העוזרת/או וביעה ו/או טענה כלפי החברה דרישה ו/או ת
 מטעמם בכל האמור לעיל בסעיף זה.

ון קנבהתאם לת כת, הנערוז פעילותם ומאשר כי ידוע לו שיהמשתתף, מסכ .8.4
מרכיבים של שעשוע ואף הנאה שהוענקו לו עם השתתפותו  תזה, משלב

, עשויים ו/או מי מטעמה צי החברהמוכי יתכן כי על אף מא פעילותב
להתרחש אירועים ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, אשר יש בהם 

ו/או לפגוע  כדי למנוע מהמשתתף מלזכות בפרס ו/או מלקבל את הפרס
ו/או מי , והמשתתף מסכים לפטור את החברה או לגרוע מאופן מימושו

מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי,  מטעמה
 יפוי או סעד בגינם. ש

באופן כלשהו  ותאחראי ןהחברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן אינ .8.5
לפעילותה התקינה של מערכת הטלפונים הסלולאריים ו/או מערכת 
הטלפון הקווית ו/או מערכת האינטרנט ו/או כל מערכת תקשורת אחרת, 

בשת של כל אחריות בגין אי קליטה ו/או קליטה משו ןואין ולא תהיה לה
הנתונים אותם הזין המשתתף בפעילות ו/או כל שיבוש ו/או תקלה אחרת 
הקשורה במערכות אלה, ולא תישאנה באחריות להפסקות, הפרעות, 
ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר ייגרמו למשתתף 

 בפעילות או לכל צד ג' אחר, במישרין או בעקיפין.

ופרע או תלא  שהפעילותאינן מתחייבות  לחברה העוזרת/או ו החברה .8.6
היה תנוהל ללא טעויות, תללא מגבלות או הפסקות,  התקיים כסדרת

מפני נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות ותקלות. מובהר בזאת,  נהחסי
כי בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל, תהא החברה לפי 

נת למזער ו/או לנטרל שיקול דעתה הבלעדי רשאית לנקוט כל צעד על מ



 

 

 

ו/או פעילות טרם תום תקופת ה הפעילותאת האמור, לרבות להפסיק את 
כליל ו/או לנקוט בכל צעד אחר, ולמשתתף ו/או למי פעילות לבטל את ה

/או ומטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה 
 ו/או מי מטעמן בקשר עם האמור. לחברה העוזרת

קו על  בין היתר פעילות נסמכתמצהיר בזאת, כי הוא יודע שההמשתתף  .8.7
כולל מערכת ממוחשבת, וכי אין כל הבטחה לפעילות תקינה ה הפעילות

של המערכת הממוחשבת ו/או לקליטת כל הוראותיו במלואן ו/או 
במועדן, ו/או שתעבורת התקשורת בין המשתתף למערכת הממוחשבת 

ה, ולמשתתף ו/או למי מטעמו, אין תהיה רציפה ו/או אחידה ו/או מהיר
מי  ו/או ולא תהיה לו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה

בקשר לכך. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי  המטעמ
 .חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי

מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקרה בו יוכח כי תקלה, פגיעה ו/או  .8.8
 ו/או מלזכות בפרס בפעילותות של המשתתף מנעה ממנו מלהשתתף רשלנ

פטורות  לחברה העוזרת/או והחברה  ההיתו/או לממש את הפרס, 
 מאחריות.

מסכים המשתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד',  בפעילותבהשתתפותו  .8.9
)לרבות בין מדינות או  ו/או מבצע צבאי אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה

גורמים שאינם ישראל(, שביתה, פיגועים, אסונות טבע וכיו"ב, בין בארץ 
ובין בכל מקום אחר, או כל אירוע אחר אשר אינו תלוי בחברה, לא ייחשב 
כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכה את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או 

 העוזרת/או ונגד החברה תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כ
 ו/או מי מטעמן. לחברה

ו/או מי  לחברה העוזרת/או ובכל מקרה שיוכח, כי רשלנות של החברה  .8.10
או לזכות בזכייה  בפעילותממשתתף מלהשתתף  במישרין מנעהמטעמן 

שיחת טלפון כלשהי, יוגבל הפיצוי לו יהיה המשתתף זכאי לגובה עלות 
ו נמנע מלבצע( בכדי להשתתף אותה ביצע )א קו הפעילות( ל1אחת )

או עלות הגלישה באינטרנט לצורך הכניסה לאתר הפעילות  בלבד בפעילות
 .בלבד

/או והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי  .8.11
 .בפעילותו/או מי מטעמן בקשר עם בחירת הזוכים  לחברה העוזרת

 שונות .9

, מסכים, מאשר ומצהיר כל אחד מהמשתתפים וז בפעילותבהשתתפותו  .9.1
וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו, וגם  הפעילותכי קרא את תקנון 

אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל 
 דבר ועניין.

 הפעילותתשומת ליבו של המשתתף מופנית לכך כי ייתכן ובמהלך תקופת  .9.2
ובמשרדי  במשרדי החברהתקנון המעודכן יהיה זמין יעודכן התקנון. ה

 , בשעות העבודה המקובלות,כל עתב בו וניתן יהיה לעיין העוזרת לחברה
  .חברה או במשרדי העוזרת לחברהה במשרדי ,בתיאום מראש



 

 

 

, ה, תוכנה, פרסיה, שלביפעילותהחברה רשאית לשנות את מבנה ה .9.3
דעתה הבלעדי. כמו כן,  , והכל על פי שיקולה, תקופתהונהלי המתכונת

או את פעילות החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מה
כאמור בסעיף זה תינתן הודעה  פעילות. על שינוי תנאי ההכול פעילותה
ו/או בכל דרך אחרת אשר תמצא החברה  ו/או באתר החברה קו הפעילותב

לנכון, ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או 
 דרישה כלפי החברה בגין כך.

מסכימים ומאשרים כי דבר השתתפותם ו/או זכייתם המשתתפים  .9.4
בכל  , אפשר שיסוקרו, יצולמו וישודרופעילות וכל מהלך מימוש הפרסב

ברדיו, בשילוט, בעיתונות, בדפי  אך לא רק לרבות מדיום שהוא,
בעצם השתתפותם  ובאתרי אינטרנט אחרים, וכי האינטרנט של החברה

/או צילום ו מביעים הזוכה ו/או המשתתף את הסכמתם לפרסוםפעילות ב
שמם ותמונותיהם במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות 

מצהירים הזוכים כי כן  במסגרת פרסומים וקידום מכירות של החברה.
ידוע להם ששיתוף פעולה עם החברה ו/או מי מטעמה לצורך סיקור 
מועמדותם ו/או הליך זכייתם ומימושם את הפרס מהווה תנאי עיקרי 

 הזכייה.למימוש 

, להצהיר בכתב החברהכל מועמד לזכייה בפרס, יהיה חייב, לפי דרישת  .9.5
איננו נמנה על אלה  זה כי, בין היתר, תקנוןל כנספח א'בנוסח המצורף 

לפי תנאי תקנון זה וכי זכותו לא  פעילותאשר אסורה השתתפותם ב
יצוין כי המתלווה הושגה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו. 

 למועמד לזכייה בפרס, ידרש לחתום על הנוסח המצורף כנספח א' גם הוא.

אינם ניתנים להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף.  פעילותהפרסים ב .9.6
על פי  פעילות,החברה תהא רשאית להחליף ו/או לשנות את הפרסים ב

 שיקול דעתה תוך מתן הודעה מראש. 

הזכאות לפרסים אינה ניתנת להסבה או העברה אלא באישור בכתב  .9.7
 ינתן על ידי החברה בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.יומראש ש

יתן לשנות את אופן מסירת הפרס בכל אופן שהוא אלא יובהר, כי לא נ .9.8
בכפוף לאישור בכתב ומראש שיינתן על ידי החברה ובכפוף לשיקול דעתה 

 הבלעדי.

מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, החברה תהא רשאית  .9.9
שלא למסור את הפרסים לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה 

 שיקול דעת החברה המוחלט והבלעדי. שאינו כדין, על פי 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות ככל שתחליט עם הפרסים שלא  .9.10
 , בכפוף לדין.הפעילותחולקו לאחר סיום תקופת 

כל מס, ניכוי, אגרה או דרישת תשלום כלשהי שיחולו בקשר לזכייה  .9.11
 , לפרס ו/או למימוש הפרס, יחולו באופן מלא ובלעדי על הזוכהבפעילות

ויהיו על חשבונו ועל אחריותו בלבד. החברה תהיה רשאית, אם תידרש 
לכך, להעביר לשלטונות המס את פרטי הזוכים או את ניכוי המס במקור, 

 ולחזור לקבלת החזר לתשלום מהזוכים.



 

 

 

החברה תהיה רשאית למסור כל מידע אשר יידרש ממנה על פי חוק ו/או  .9.12
 על פי הוראה של רשות מוסמכת.

מהווה הגרלה כהגדרתה  הלפי תקנון זה אינ הפעילותספק,  למען הסר .9.13
, וזאת בשל העובדה כי הזכייה 1977-, התשל"זלחוק העונשין 224בסעיף 

 תלויה ביכולת ולא בגורל. הב

, לחברה העוזרת/או ו אסורה על עובדי החברה פעילותההשתתפות ב .9.14
 עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם.

או באתר  קו הפעילותניתן לקבל ב פעילותופרטים נוספים על המידע  .9.15
  . הפעילות

הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות  .9.16
 אביב. -השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח א'

 והמתלווה אליו הצהרת הזוכה בפרס

 
 .הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבההתצהיר 

 
 __________________ ת.ז. ________________, טלפון ______________מטה  מיםהחתו ואנ

 יםומתחייב ים, מאשריםמצהיר__________________ ת.ז. ________________, טלפון ______________ -ו
 כי:

 
-" והפעילות" שערכה החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ )"המלכה של מולרבמסגרת פעילות "

, והכל כמפורט ובכפוף להוראות תקנון וכהמתלווה לזוכה בפרס ", בהתאמה( נבחרתי כזוכה בפרסהחברה"
 הפעילות. 

 
ן הכלל. כמו לכל תנאיו ללא יוצא מ מיםמסכי ואת תקנון הפעילות והננ נוכי קרא יםומתחייב יםמצהיר והננ

לא הושגה תוך הפרת  נועל אלה אשר אסורה השתתפותם בפעילות לפי תנאי תקנון זה וזכות יםנמנ וכן, איננ
 תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו ו/או ע"י הפרת הוראת דין.

 
מטעמן ו/או מי  לחברה העוזרת/או וכל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה  נוולא יהיו ל נואין ל

פוטר את החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או  ו. הננהזכייהבפרס ו/או כל הנובע מ נו והתלוונתנובקשר עם זכיית
או כל הנובע  נומי מטעמן באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור, בקשר עם זכיית

 ממנה. 
 

להיות מפורסמים באמצעי התקשורת השונים,  פרס וכל אופן מימושו עשוייםב נו, כי עצם זכייתנוידוע ל
ידי החברה, מי מטעמה ו/או -לרבות ברדיו, בשילוט, בעיתונות ובאינטרנט, לרבות בדף המותג של החברה )על

לחברה לפרסם, בכל ערוץ מדיה כאמור לעיל,  יםומאשר מיםמסכי וצד שלישי( ו/או ברשתות חברתיות, והננ
, ככל שיצולמו ו/או יוסרטו, לרבות יםמופיע וילומי ווידאו וסטילס בהם אנוכן צ ,נוהאישיים, שמ נואת פרטי

 במסגרת קידום מכירות של החברה וזאת ללא תמורה כלשהי, כספית או אחרת.

כנדרש  נו, כי חתימתנולחתום על כל מסמך אשר נדרש לצורך מימוש הפרס. ידוע ל יםמתחייב וכמו כן, הננ
ו/או מי מטעמן  לחברה העוזרת/או וה מטילה אחריות כלשהי על החברה ו/או אינ נואינה גורעת מאחריות

 בקשר עם מימוש הפרס.
 

 המתלווה לזוכה בפרס הזוכה בפרס 
   שם פרטי ומשפחה

   מספר ת.ז.
   תאריך לידה

   כתובת מלאה
   טלפון + טלפון נייד

   כתובת דואר אלקטרוני
   חתימה

   תאריך החתימה

 


