
 "2015 קיץ Cויטמין מבצע "
 

 גרלהתקנון ה
 הגדרות .1
 

 למונחים המפורטים להלן תהיה המשמעות המפורטת לצדם: 
 

 בן זוג, הורה, צאצא, אח ואחות, ובן זוגם של כל אחד מהנ"ל. - בן משפחה
 

 .המבצע שעל פי תקנון זה - המבצע 
 

המפקח על 
 המבצע

בית רחוב מ, ות'ממשרד עוה"ד דראי,ששה וש, תומר דראיעו"ד  -
 .4356614רעננה , 18השואבה 

 
 מוצר המבצע

 
 .Cויטמין  -

 
  עורכת המבצע

 

שכתובת אתר האינטרנט  .513867853פיור סוכנויות בע"מ ח.פ.  -
 .www.piur.co.il -שלה 

 
דרכי רכישת 

 המוצר 
 

 ידי סוכני מכירות בשטחי מדינת ישראל בהם נמכר-עלמכירה  -
אתר האינטרנט יצירת קשר דרך מצעות ו/או בא המבצע מוצר

  .www.piur.co.ilשל עורכת המבצע בכתובת 
 

 תקופת המבצע
 

 שובר הגרלה
 

- 
 
- 

 ניהם.יאו עד גמר המלאי, המוקדם מב 4.9.2015 -12.5.2015
 

להלן,  2.1שובר שינתן לקונה במעמד הקנייה לפי האמור בסעיף 
כאי הקונה להלן יהיה ז 2.4והקונה מילא את הוראות סעיף 

 להשתתף בהגרלה.
 

 נציג החברה
 

 סוכן מכירות אשר הינו עובד של עורכת המבצע.  -

   
 מהות המבצע  .2
 

רכישת המוצר כמוגדר  באמצעות דרכי מוצר המבצע ניתן לרכישה בתקופת המבצע 2.1
יקבל ₪  3000 -מ שלא יפחתבסכום  המבצע מוצראת כל צרכן שירכוש , כאשר לעיל

 שיקנה לו את הזכות להשתתף בהגרלה.  (1) אחדרלה במקום שובר הגבו 

 לפחות₪  3,000של  תעודת משלוח בסך קנייהי כל למען הסר ספק מובהר בזאת, כ 2.2
שובר הגרלה ₪ =  3000)דהיינו בשובר הגרלה אחד,  קונהתזכה את ה ממוצר המבצע,

 שוברי הגרלה וכו'(. ₪2 =  6000תעודות משלוח בסך קנייה כולל של  2אחד, 

 אין הגבלה למספר שוברי ההגרלה למשתתף בהגרלה. 2.3

צרכנים אשר רכשו את מוצר המבצע בתקופת המבצע ומעונינים להשתתף במבצע,  2.4
לרבות שם מלא, מספר המבוקשים בשובר ההגרלה ) פרטיםהכל נדרשים למלא את 

בו  המוצר ולמסור אותו מועד התשלום בעבורת.ז.( שניתן להם בעת , כתובת וטלפון
 העתק של מספר השובר ישאר בידי הצרכן. .לנציג החברה במסירה אישיתבמקום 

, ל המבצעעהמפקח במשרדי  10:00בשעה  18/9/2015-הההגרלה תערך בתאריך  2.5
עורכת המבצע שומרת לעצמה את בהשתתפות המפקח על המבצע או מי מטעמו. 

הזכות לקיים את ההגרלה מוקדם מהתאריך האמור לעיל במידה והמבצע יגיע 
רק אך וישתתפו למען הסר ספק מובהר בזאת, כי בהגרלה . לסיומו טרם תאריך זה

 2.1 פיםהמבצע ומילאו את ההוראות האמורות בסעי ר רכשו את מוצרשאמשתתפים 
  .לעילש 2.4 -ו
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בנספח  כפי שמפורט ספרד ,מדרידבות זוגי ותחופש( 5יוגרלו חמש )במסגרת ההגרלה  2.6
הפרס מותנה  מימוש"(. הפרס" או "החופשותהמצורף לתקנון זה )להלן: " א'

זוכה אשר יבחר שלא לממש את הפרס מכל  כמפורט להלן.הוכחת קנייה במסירת 
 סיבה שהיא, יאבד את זכותו לקבלת הפרס ו/או כל פרס חלופי. 

מלאי מוצר המבצע לפני תום תקופת המבצע, יבוא המבצע לידי סיום במקרה של גמר  2.7
 באותו מועד.

שמספר המשתתפים בה לא יפחת ממאה  כךמובהר בזאת כי קיום ההגרלה מותנה ב 2.8
(100.) 

 
 ת הזוכיםוהגרל .3

 
אשר  המפקח על ההגרלה או מי מטעמו באמצעות ידניבאופן  נהתבצעת תוגרלהה 3.1

 .( שוברי הגרלה5) השיישלפו חמ

סרטון וידיאו של ההגרלה הכולל את  שלה עורכת החברה תעלה לאתר האינטרנט 3.2
 י עסקים מיום ביצוע ההגרלה.ימ 3פרסום שמות הזוכים בהגרלה וזאת תוך 

 
 אופן מימוש הפרס .4
 

עורכת , יתקשר נציג ההגרלהממועד ביצועה של  ימי עסקים (3לא יאוחר משלושה ) 4.1
כאמור  על גבי שובר ההגרלה מילא, בהתאם לפרטים אשר בהגרלה המבצע אל הזוכה

ים, יאבד ימי עסק 5תוך  הזוכהלעיל, ויודיע לו על זכייתו בפרס. במקרה שלא אותר 
, והפרס יועבר לזוכה אחר אשר ת זכותו לממש את הפרסאותר כאמור אזוכה שלא ה

  .עלה בגורל
 

 ואשר קיבל הודעה על זכיית הזוכעורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מ 4.2
מרכז , 44דרך לב השרון משרדי עורכת המבצע, ברחוב להתייצב ב בפרס כאמור,

 הבמעמד זה יידרש הזוכ, בתיאום מראש עם נציג/ת עורכת המבצע. מסחרי צורן
המעידה על שובר ההגרלה שקיבל במעמד קניית המוצר ההעתק של מספר את להציג 

הוכחת )להלן: " .וזכאותו לקבלת הפרס במהלך תקופת המבצע המבצע מוצררכישת 
 ."(קניה

 
 העניק לזוכוי לעיל, יבדוק את נכונות כל הפרטים האמורים עורכת המבצע נציג 4.3

  .למימוש הפרסמהווה אישור אשר  זכייהה אסמכתא בדבר
 

 תנאים למימוש הזכייה  .5
 

עורכת , לידי נציג/ת הוכחת קנייהמימוש הזכייה בפרס מותנה בהצגה ובמסירה של  5.1
 ובחתימה על טופס קבלת הפרס. המבצע

על כל שומרת לעצמה את הזכות לפסול שובר הגרלה שלא ימולא  מבצעעורכת ה 5.2
 לעיל. 2.4כפי הנדרש בסעיף  פרטיו

עדי לסרב במקרה של חשד לזיוף, תהא עורכת המבצע זכאית על פי שיקול דעתה הבל 5.3
 לכבד את הפרס. 

 
 ומעלה. 18הזכייה מוגבלת לגילאי  5.4

 
 כללי .6
 

 יהוו ראייה מכרעת בכל הקשור במימוש הזכייה. רישומי עורכת המבצע 6.1
 

השתתפות במבצע ו/או בקשר לפרשנות תקנון זה, בכל מקרה שתתעורר בעיה בנוגע ל 6.2
 יה סופית וקובעת. ו של המפקח על המבצע, והכרעתו תהיועבר העניין להכרעת

 



 3 

ו/או  פרסטיב ו/או לאיכות ו/או לרמת הולא תהיה אחראית ל העורכת המבצע אינ 6.3
הפרס. כל פנייה בקשר לתקלה ו/או אי שביעות כחלק מ הוענק לזוכיאשר השירות 

ישירות מול ספקית הפרס,  התבוצע על ידי הזוכ הפרסו/או עיכוב בקשר עם רצון 
 ותוגבל לאחריות בהתאם לתנאי האחריות המקובלים אצל ספקית הפרס.
ההשתתפות במבצע כמוה כויתור סופי ובלתי מותנה על כל טענה, דרישה ו/או תביעה 

ו לחוסר שביעות בקשר לתקלות ו/או לפגמים ו/א הו/או מי מטעמנגד עורכת המבצע 
, אשר עלולים להיגרם בקשר עם רצון ו/או לחוסר התאמה כלשהו ו/או לעגמת נפש

 .פרסה
 

לעורכת המבצע הזכות לקצר, להאריך, לשנות ו/או לבטל את המבצע מכל סיבה  6.4
בכל  שהיא ו/או לשנות את הפרס באחר שווה ערך. מבלי למעט מכלליות האמור,

המבצע אינו מתנהל כשורה ו/או שנעשים מעשים  לעורכת המבצע, כי עמקרה שייווד
ו/או מבוצעות פעולות על ידי גורם כלשהו, אשר יש בהן כדי לגרום נזקים ישירים 

הזכות לסיים  , תעמוד לעורכת המבצעו/או למי מטעמה ו/או עקיפים לעורכת המבצע
 את המבצע ללא דיחוי.

 
 www.piur.co.ilכתובת באתר האינטרנט של מבצעת ההגרלה ב תקנון המבצע נמצא 6.5

, דראי, ששה ושות' "דממשרד עוה, תומר דראיעו"ד המפקח על המבצע של במשרדו ו
וניתן לעיין בו בתיאום טלפוני מראש בשעות  רעננה,ב, 18בית השואבה רחוב מ

 .09-9515515העבודה המקובלות; 
 

תיו של תקנון המבצע לבין כל פרסום, מודעה, מצג בכל מקרה של סתירה בין הוראו 6.6
של תקנון  וו/או ידיעה בקשר למבצע שעל פי תקנון זה, תגברנה ותחייבנה הוראותי

 זה.
 

 ,ההשתתפות במבצע אסורה על עובדיה של עורכת המבצע, מפעילת מערכת המבצע 6.7
 ובני משפחותיהם של כל הנ"ל.

 
ת המבצע באמצעים שונים, בין השאר שמות הזוכים בפרסים יפורסמו על ידי עורכ 6.8

. ההשתתפות במבצע תהווה הרשאה מצד הזוכה באתר האינטרנט של עורכת המבצע
 כאמור. , תמונתו ופרטיולפרסום שמו

 
והפרס הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה אלא באישורה  אסמכתא בדבר הזכייה 6.9

 הכתוב של עורכת המבצע.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 בכבוד רב,
 

 בע"מ ויותפיור סוכנ
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.piur.co.il/
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 נספח א'
 

 :ההחופש פרטי

וארבעה לילות )כולל  טיסות מדריד, ספרד, הכוללתימים ב (5חמישה )חופשה זוגית בת  .1
בכל תאריך שיבחר החופשה תהיה ניתנת למימוש  .ארבעה כוכבים במלון ארוחת בוקר(

 הזוכה בהגרלה למשך שנה ממועד סיום ההגרלה. 

 

 


