
  "כספתמבצע " תקנו�

  מ" בעמסחריי� מרכזי� ביג

וכלה  12.7.2009 החל מיו� שייער�" כספת מבצע" עריכת  עלבזאת מודיעה מ" מרכזי� מסחריי� בעביג
   .26.7.2009ביו� 

   : כפו# לתקנו� המבצע כמפורט להל�המבצע

  הגדרות

  : מפורשות אחרת א� כ� נאמראלא,  זה המשמעות המופיעה בציד�בתקנו�תהא ,  המפורטי� להל�למונחי�

"  באר שבעביג"בהשתתפות לקוחות מרכז הקניות  הגרלה מבצע  "המבצע"

הנער� בהתא� להיתר הכללי לעריכת , תנאי תקנו� זהעומדי� בה
 1977 – ז"התשל,  לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשי�הגרלות

 )."ההיתר": להל�(

 וסיומה ביו�  16:00 בשעה 12.7.2009 שתחילתה ביו� תקופה  " מבצע ההגרלהתקופת"

  . 23:00 בשעה 26.7.2009

פי� במבצע משתתאחד מ� היוכל  16:00 בשעה 12.7.2009החל מיו� 

  .לזכות בפרס הגדול כהגדרתו להל�

 לא זכה א! אחד מ� 23:00 בשעה 20.7.2009היה ועד ליו� 

 כי אז ימשי# ויחול מבצע –המשתתפי� במבצע בפרס הגדול 

או עד ליו�  23:00ה עשב 26.7.2009כל שינוי עד ליו� ההגרלה ללא 

  .לפי המוקד� משני המועדי�, הזכיה בפרס הגדול

המשתתפי� במבצע יזכה בפרס הגדול משתת! מבי� היה ו, ואול�

, יהא עור# המבצע רשאי כי אז – 23:00בשעה  20.7.2009לפני יו� 
לאחר וזאת החל מיו� אחד , למבצעשלב שני לקיי� , א# לא חייב

  .בהתא� לאמור להל�ויו� זכיית הזוכה בפרס הגדול 

 20.7.2009במידה והזוכה בפרס הגדול זכה בו לפני יו�  – שלב שני* 

תו� ועד להזכיה בפרס הגדול לאחר  אזי החל מיו� 23:00בשעה 
נוספי� מבי� כלל המשתתפי�  משתתפי� 4*תוקנה לתקופת המבצע 

  . כהגדרת� להל� פרסי משנה4*לזכות בהאפשרות במבצע 

 רסמבצע תבוא לסיומה ביו� בו יחולק פתקופת ה, במקרה כאמור

 בשעה 26.7.2009 פרסי המשנה או ביו� 4מבי� נה הרביעי שהמ

תקופת המבצע , היינו( לפי המוקד� מבי� שני המועדי� ,23:00

א# א� ,  לכל המאוחרלסיומה ביו� מת� פרס המשנה הרביעיתבוא 
  . )26.7.2009יו� זה חל קוד� ליו� 

 את הזכות להארי� או לקצר את תקופת ושומר לעצמעור� המבצע 
  .המבצע

 הבלעדי והמוחלט של וקיו� השלב השני למבצע נתו� לשיקול דעת

 .עור� המבצע

, 7 חרוצי�יד ' מרח 512313982. פ. חמ"בע מרכזי� מסחריי� ביג  "ביג" או " המבצעעור#"
 .פיתוחהרצליה 

 ביג" או" המרכז המסחרי"
  "באר שבע

' המצוי ברח" ביג באר שבע"במרכז המסחרי המכונה ער� המבצע י 
  .בבאר שבע 21דר� חברו� 

  

רשימת החנויות  המפורטות באר שבעבמרכז ביג בהחנויות המצויות   " המשתתפות במבצעהחנויות"

  . זהלתקנו�" 'א" כנספח ב"מצה
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  :החנויות הבאות לא תשתתפנה במבצע ההגרלה

  ס'דמקדונל. 1

  מקס שווארמה .2

  מפעל הפיסדוכ� . 3

  קיוסק. 4

  מגנוליה .5

  מולא� .6

  ש"גלידה ב. 7

  סלקו�. 8

  ווילי דוג. 9

  לח� ארז. 10

 מגהסופרמרקט . 11

ל  ועהצוע מבצע ההגרל לפקח על בימונתה עינת סונסינו אשר ד"עו  "המפקח"
 .להיתר בהתא� הניהולו ועריכתו של מבצע ההגרל

פרסי המשנה  הגדול או הפרסימצאו כספת נעולה אשר בתוכה    "ת הכספתעמד"* ו" הכספת"
העברת פתיחת הכספת תתאפשר באמצעות  .להל�בכפו# לאמור 

המיועד לכ� בכספת פתח ב בלבד להל� �הזכיה כהגדרת י/כרטיס

   . בסמו� לכספתעור� המבצע לנציג פרטי המשתת#ובכפו# למסירת 

במרכז " גולברי"בחנות הכספת ממוקמת בעמדת הכספת המצויה 
  . לקפה פיטפוטו� בסמ4מספר בבניי� , המסחרי

במהל� תקופת מבצע ההגרלה יחולקו ללקוחות מרכז ביג באר שבע   "ההשתתפות יכרטיס"
במבצע  כרטיסי השתתפות 0 199העולה על אשר רכשו טובי� בס� 

  ).ד עבור כל רכישה בס� האמוריחי כרטיס(

 בחנויות המשתתפות ופצוי 15:00 בשעה 12.7.2009ביו�  .1

 19,999 כרטיסי השתתפות ומביניה� 20,000במבצע 
כרטיסי� שעליה� פס שחור שאינו (כרטיסי� עקרי� 

וכרטיס זכיה אחד בעל פס שחור מגנטי המאפשר ) מגנטי
כרטיס הזכיה יזכה את המשתת# . את פתיחת כספת הפרס

 בפרס הגדול כהגדרתו  כרטיס זהשלידיו נמסרבצע מב

 ").כרטיס הזכיה בפרס הגדול": להל�(� להל

 20.7.2009היה והזוכה בפרס הגדול זכה בו קוד� ליו�  .2
 שעות 12ובתו� ,  למחרת יו� הזכיהכי אז *  23:00בשעה 

ופצו י ,לכל היותר ממועד הכרזת הזכיה בפרס הגדול
 כרטיסי השתתפות 10,000בחנויות המשתתפות במבצע 

כרטיסי� (קרי�  כרטיסי� ע9,996וביניה� נוספי� 

 כרטיסי זכיה בעלי פס 4* ו) שעליה� פס שחור שאינו מגנטי

 .שחור מגנטי המאפשרי� את פתיחת כספת הפרס

שלב השני של שתתפי� בהמ מ4 כרטיסי זכיה אלו יזכו 4

  פרסי המשנה כהגדרת� להל�4* ב) ככל שיחול(מבצע ה
  .)"כרטיסי הזכיה בפרסי המשנה": להל�(

יחולקו למשתתפי� במבצע על שני שלביו שהכרטיסי�  30,000כל 

 כ� בפיקוח המפקח על המבצעעור� המבצע על ידי  רבלוו ויעיעורבבו

 ששליפת כרטיס זכיה מבי� כלל הכרטיסי� תיעשה באופ� אקראי
  :באופ� הבאו
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ע� כרטיס הזכיה בפרס במשולב  כרטיסי� עקרי� יעורבבו 19,999
 הכרטיסי� 20,000 )." הכרטיסי� הראשוני�20,000": להל�(הגדול 

 בי� חנויות המרכז המסחרי המשתתפות במבצע ופצוהראשוני� י
  .15:00 בשעה )12.7.2009(יו� תחילת המבצע ב

 כרטיסי הזכיה 4ע� במשולב  כרטיסי� עקרי� יעורבבו 9,996

 10,000 )." הכרטיסי� הנוספי�10,000": להל�(בפרסי המשנה 

ז המסחרי המשתתפות חנויות המרכופצו בהכרטיסי� הנוספי� י
א� ורק בכפו# לכ� שהזכיה בפרס הגדול אירעה קוד� ליו� במבצע 

  .23:00 בשעה 20.7.2009ביו� 

תרו כרטיסי במידה ובקופות החנויות המשתתפות במבצע יוו

בשלב הראשו� של השתתפות אשר לא חולקו למשתתפי� בהגרלה 

  .  כי אז הכרטיסי� הנוספי� יתווספו לכרטיסי� אלו–המבצע 

 המשתתפות במבצעחלוקת כל הכרטיסי� בי� החנויות השונות 
   .באופ� אקראיתבוצע 

 .חזות� החיצונית של כל כרטיסי ההשתתפות זהה

חמישי� אל# שקלי� ( 0 50,000*ס� כולל השווה לבשוברי מתנה  48   "הגדול הפרס"

על פי החלוקה , מימוש בחנויות המשתתפות במבצעל) חדשי�

  :לתקנו� זה' למפורט בנספח אכדלהל� ובהתא� 

  .א"כ 0 1,000ס " שוברי� ע31

  א"כ  0 1,200ס " שוברי� ע15

  .א"ע 0 500ס " שוברי� ע2

בחנויות  0 50,000סכו� מצטבר של –ס� שוויו של הפרס הגדול 

  .לתקנו� זה' בנספח אעל פי הפירוט , המשתתפות במבצע

  "]. הפרס הגדולשוברי ": להל�[ 

מימוש הפרס במלואו משמעו  + כל ספק סר מובהר בזאת למע� ה
  . הרשתות המשתתפות במבצעבכלמימושו 

בצע אשר קיבל לידיו את ממשתת# בהול ימסר לידי הפרס הגד
  . הגדול והצליח לפתוח באמצעותו את הכספתסכרטיס הזכיה בפר

עשרת אלפי� שקלי� ( , 10,000 שוברי  מתנה בס�) ארבעה (4   "פרסי המשנה"

שוברי ": להל�(לרכישה בחנויות המשתתפות במבצע א "כ) חדשי�

  )."פרסי המשנה

כל אחד מארבעת זוכי פרסי המשנה יזכה בשובר פרס משנה אחד 

  .בלבד

זכיה בפרסי המשנה תתאפשר רק במקרה בו הזכיה בפרס , כאמור

  .23:00 בשעה 20.7.2009 קוד� ליו� הגדול אירעה

ימסרו לידי ) � בפועללפי מספר הזוכי, חלק� או כול�(פרסי המשנה 

* ה� אחד מ/ו לידיו/י� בשלב השני של המבצע אשר קיבל/המשתת#
ו לפתוח באמצעותו את / כרטיסי הזכיה בפרסי המשנה והצליח4

  .הכספת
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בכל אחד מ� התנאי� אשר עמד  באר שבע ביגמרכז המסחרי לקוח ה  "משתת! במבצע ההגרלה"
  :שלהל� באופ� מצטבר

החנויות  תטובי� באח שני שלביו עלרכש ביו� מימי המבצע   .א
  אשר ס� שוויו,במבצעות בביג באר שבע המשתתפהמצויות 

 .)מאה תשעי� ותשעה שקלי� חדשי�(, 199 עולה על

קופות ב, ובסמו� לרכישת הטובי� בלבדבתקופת המבצע , הציג  .ב

חשבוניות מקור /שבוניתח, החנויות המשתתפות במבצע
בלבד רכז המסחרי מהמעידות על רכישת טובי� בחנויות ה

  .1990עולה על ששוויו , ובתקופת המבצע בלבד

 .בקופת החנות הרלוונטית השתתפות קיבל לידיו כרטיס  .ג

יחולקו בעת מת� שתתפות הה כרטיסימובהר בזאת כי 

 כרטיס אחד ויחיד בגי� כח .בלבדהחשבונית בגי� הרכישה 

 .ומעלה 0 199רכישה בס� של 

לידי נציג האישיי�  רטיופ ומסר את הגיע אל עמדת הכספת  .ד

סה לפתוח את הכספת באמצעות ינלאחר מכ� ו עור� המבצע
 .כרטיס ההשתתפות שבידיו

יקבל לידיו באופ� אשר מבצע במשתת# אחד מבי� כלל המשתתפי�   "ההגרלה"

 יזכה הכספתשל המאפשר את פתיחתה הזכיה  כרטיסאת  ,אקראי

  .בפרס הגדול

 4 כי אז 20.7.2009ד� ליו� היה והזכיה בפרס הגדול אירעה קו

משתתפי� מבי� כלל המשתתפי� בשלב השני של המבצע אשר 
המאפשר את את כרטיס הזכיה , באופ� אקראי, יקבלו לידיה�

 . יזכו בפרסי המשנהשל הכספתפתיחתה 

ת כרטיס הזכיה בפרס קיבל לידיו באופ� אקראי אאשר  משתת#  " בהגרלהזוכה"

 ,לפי העני� , הזכיה בפרסי המשנה כרטיסי4*הגדול או את אחד מ
ואשר אושר הכספת והצליח לפתוח באמצעות הכרטיס האמור את 

 .פרס בכפו# לאמור בתקנו� זההכזכאי לקבלת 

 פרסומת שיופיעו באתר מודעותהמבצע יפורס� באמצעות   " המבצעפרסומי"

,  המסחריבמערכת הכריזה הפנימית במרכז,  של ביגהאינטרנט

מודעות ב וכ� באר שבעשלטי חוצות בעיר ב, ת מקומיבעיתונות

 .  ביגשיתלו בחנויות במרכזי 

: להל� (כרטיסי ההשתתפותאשר הנפיקה את מ "בע L.S CARD   "ספק השירותי�"

  .")ספק הכרטיסי�"

  .אשר סיפקה לעור� המבצע את הכספתמ "בעחברת כספות חצור 

  המשתתפות במבצעבאר שבעבמרכז ביג  החנויות המצויות כלל  " הפרס הגדוליספק"

 .לתקנו� זה' כמפורט בנספח א

  פרשנות 2

או אי התאמה כלשהי בי� הוראות תקנו� זה לפרסומי� אחרי� / של סתירה ומקרה בכל 2.1

  .תגברנה הוראות תקנו� זה לכל דבר ועניי�, המבצעכלשה� בדבר 

  .בה או ברבי� השימוש הינו בלשו� זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל ג� פניה בנקזה בתקנו� 2.2

  . ניתנו לש� הנוחות בלבד ולא ינת� לה� כל משקל בפרשנות תקנו� זההסעיפי� כותרות 2.3
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  כללי 3

או / יהיה רשאי על פי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי להפסיק את המבצע והמבצע עור� 3.1

רבות המועדי� בכל או לערו� בו כל שינוי ל/ואו להוסי# פרסי� /או להאריכו ו/וחלק ממנו 
 .דעה בכתבעת בהו

, 7יד חרוצי� ' ברח, מ" לעיי� בתקנו� המבצע במשרדי ביג מרכזי� מסחריי� בעיהיה נית� 3.2

, ד"עו', ליפשי3 ושות, משרד יעקב סלומו�,  פיתוח ובמשרד המפקח על המבצעהרצליה

 21דר� חברו� '  רחאר שבעובמשרדי הנהלת מרכז ביג ב,  רמת ג�, 7אבא הלל סילבר ' ברח
  . סבירות ובתיאו� מראשבשעות, אר שבעב

   המשתת!הצהרות 4

או המבקש להשתת# במבצע כי /מאשר ומצהיר המשתת# ו,  מסכי�במבצע בהשתתפותו 4.1

 את הוראותיו וג� א� לא קרא את התקנו� מסכי� המשתת# עליוקרא את התקנו� וקיבל 

  . זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניי�תקנו�או הרוצה להשתת# כי /ו

ביג מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את , מבקש להשתת# מסכי�או ה/ו המשתת# 4.2
  .או דרישה הקשורה במישרי� או בעקיפי� במבצע/או תביעה ו/מכל טענה וו מי מטעמה /וא

לרבות קיצור , כי יכול ויחולו שינויי� בתנאי המבצע המפורטי� בתקנו� זהמשתת# ל ידוע 4.3
 .או הוספת פרסי� נוספי�/ ו תקופת המבצע ולרבות שינוי סוג הפרסהארכתאו 

   השתתפותהגבלת 5

 L.S CARDעל עובדי חברת , ביג ובני משפחותיה� אסורה על עובדי במבצע ההשתתפות 5.1

רחוב ממ "בעעובדי כספות חצור , ובני משפחותיה� 590ד .מרחוב ברקת רמת ג� תמ "בע
מבצע  עובדי משרד המפקח על ה וכ�,ובני משפחותיה�  אזור התעשיה אשדוד1ההדרי� 

  .ובני משפחותיה�

 פי המבצע  אשר גיל� ביו� רכישת הטובי� עלמשתתפי� אסורה על במבצע ההשתתפות 5.2

  . לוח השנה הגריגוריאניי"עפ שנה 18 * קט� מ

   המבצעתנאי 6

באחת מ� החנויות  0 199בסכו� העולה על טובי� בתקופת המבצע  ירכוש אשר לקוח 6.1
יהא כאמור  לקוחכל  .השתתפות כרטיס יהיה זכאי לקבל, בעשאר במרכז ביג בהמצויות 

 . ומעלה 0 199ת טובי� ששויו  בגי� רכישאחד ויחיד בלבדכרטיס השתתפות זכאי לקבל 

,  במבצע יחולקו בקופות החנויות במרכזי ביג בכל יו� מימי המבצעכרטיסי ההשתתפות 6.2

, 22:00 ועד 10:00בי� השעות ' ה* 'הפעילות הינ� בימי� אשעות [,  חנויות ביגפעילותבשעות 

 * משעה(י החנויות הפותחות בשבת "ביו� שבת ע , 14:00 ועד 10:00בי� השעות '  ובימי

ד משעה לאחר צאת השבת ועהחל ,  ובמוצאי שבת )23:00 ועד צאת השבת בשעה 12:00
ויחולקו בעת מת� , כאמור0  199בסכו� העולה על  בכפו# לרכישת טובי� ,]23:00השעה 

  .בלבדה החשבונית בגי� הרכיש

 על ביצוע הרכישה לא יהווה חשבונית לצור� המעידסרט קופה רושמת ,  הסר ספקלמע�

  . כחשבונית מסלראותותקנו� זה וזאת א# א� על פי די� נית� 

 השתתפות במבצע אלא בעת התשלו� כרטיס כי לקוח לא יהא זכאי לקבל בזאת יובהר 6.3

רכישה בסכו� , ע� הסר ספקלמ.  ובעת קבלת חשבונית מס בקופההטובי�עבור רכישת 
מספר רת צבי לא תתאפשר .אחת רכישה בסכו� זה בחנות המשמע,  1990העולה על 

בגי� רכישה לא תתאפשר חלוקת חשבוניות כ�  וחשבוניות בסכומי� נמוכי� עד לס� זה
  .חשבוניות בסכומי� קטני�' למס 0 199* בסכו� הגבוה מ

הלקוח  עזיבת ולאחר ת הטובי� שיתבצעו לאחר רכישכרטיס ההשתתפותפניות לקבלת  6.4

 מס בגי� רכישת טובי� שבוצעה חשבוניתוזאת א# א� תוצג , החנות לא תיעננהאת 

 מטעמי� הקשורי� הרכישה בעת כרטיס השתתפותבתקופת המבצע וא# א� לא חולק 
 . בחנויות המשתתפות במבצע

אחד בלבד  השתתפות כרטיס במבצעלמשתת# קנה תומעלה  0 199של כו� רכישה בס כל 6.5
בוצעה  בו למועדסמו� בזאת , לנסות את מזלו בפתיחת הכספתיקנה לו את הזכות אשר 
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שיוצב פרטיו אצל נציג ביג  יבצע הלי� של רישו� משתת# שהלכ�ובכפו# , הרכישה כאמור
  ):" הרישו�הלי#": להל�(כדלקמ� בעמדת הכספת ו

  : כדלקמ�יבוצע הרישו�

   : את הפרטי� הבאי�עור� המבצע מטע� ציגנ אצל ימלאהמשתת#  6.5.1

  ; מלאש� 6.5.1.1

  ; תעודת זהותמספר 6.5.1.2

  ;כולל מיקוד,  מגורי�כתובת 6.5.1.3

  ;טלפו� נייד ' מס 6.5.1.4

  . במבצעהמשתת#  כמפורט לעיל מהווה תנאי להשתתפות הפרטי� כל מסירת

 אשר יבצעו את הלי� הרישו� המשתתפי� מובהר בזאת כי,  ספקהסר למע� 6.5.2

כ� מובהר כי מסירה . ה זכאי� להשתת# בהגרל שגוי יפסלו ולא יהיובאופ�

הרשמה 'תהווה ,  שאיננו ברור של הפרטי� המפורטי� לעילבאופ�חלקית או 

 .בהגרלה לפסילת השתתפות עילה ותהווה' שגויה

 השירותי� לא יבצעו כל שימוש בפרטי ספקיאו / כי עור� המבצע ומובהר

יתנה הסכמת�  נא�למעט , המשתתפי� במבצע אלא כמפורט בתקנו� זה
 אשר סירבו לאשר שימוש משתתפי�פרטי . המפורשת לשימוש בפרטיה�

 שלא על פי תקנו� זה יושמדו בתו� נכתבו בטופס הרישו� כפי שבפרטיה�

  . יעשה בה� כל שימוש אלא על פי הוראות תקנו� זהולאתקופת המבצע 

   הההגרל 7

 השתתפות כרטיסידיו  לקבלוי  1990מיד לאחר שירכוש טובי� בס� ששוויו עולה על  7.1

לנסות את מזלו מבצע משתת# ב כליוכל  ,כמפורט לעילהלי� הרישו� ולאחר שיבצע את 
 כרטיסאמצעות העברת ביצליח לפתוח את הכספת אשר  משתת# .כספת הפרסבפתיחת 

 .ויהא זכאי לפרס שימצא בכספתיוכרז כזוכה , בפתח המיועד לכ� בכספתההשתתפות 

לא על ידי משתת! במבצע רטיס ההשתתפות והעברתו בכספת במידה ועד למועד קבלת כ

כרטיס את המשתת! אשר יעביר אזי  –זכה א! אחד מ� המשתתפי� במבצע בפרס הגדול 
  .כספת עשוי לזכות בפרס הגדולפתח המיועד לכ# בההשתתפות שבידיו ב

במידה ועד למועד קבלת כרטיס ההשתתפות והעברתו בכספת זכה אחד מ� המשתתפי� 
 כי – 23:00 בשעה 20.7.2009בפרס הגדול היה לפני יו� זכייתו צע בפרס הגדול ויו� במב

אז המשתת! אשר מעביר את הכרטיס שבידיו בכספת עשוי לזכות באחד מפרסי 

  .המשנה

בהגרלה תושמע הודעת כריזה בדבר זכייתו ברחבי  בפרס הגדולבמועד זכיית הזוכה  7.2
 .המרכז המסחרי

 לאחר  ימש� מבצע ההגרלה– 23:00 בשעה 20.7.2009ליו� דול בפרס הגקד� מועד הזכיה 
  . בהתא� להוראות תקנו� זה לגבי השלב השנישתימסר ההודעה בדבר הזכיה בפרס הגדול

 תופסק באופ� מיידי – 23:00 בשעה 20.7.2009היה מועד הזכיה בפרס הגדול לאחר יו� 

  . תבוא לסיומהוההגרלהמיד בתו� הודעת הכריזה חלוקת כרטיסי ההשתתפות 

וחל השלב , 23:00 בשעה 20.7.2009במידה ומועד הזכיה בפרס הגדול קד� ליו� , כמו כ�
 תישמע כריזה בדבר הזכייה בפרס – פרסי המשנה חולקו לזוכי� בהגרלה 4השני א� כל 

  .ותופסק באופ� מיידי חלוקת כרטיסי ההשתתפות) רביעי מבי� ארבעה(המשנה האחרו� 

וקת כרטיסי השתתפות על ידי נציג מנציגי החנויות המשתתפות מובהר בזאת כי חל 7.3

או לאחר /במבצע עקב שגגה וזאת לאחר שנמסר הפרס הגדול לזוכה בפרס הגדול ו

 משו� לא תקנה למשתת# זכות לפרס פרסי המשנה לזוכי� בפרסי המשנה 4שנמסרו כל 

המבצע כאילו הוא או דרישה כנגד עור� /סוג שהוא ולמשתת# במבצע לא תהיה כל טענה ו
  .זכאי לפרס כלשהו עקב ההחזקה בכרטיס
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איננו עומד בכלל הוראות באילו מ� הפרסי�  יתברר כי המועמד לזכייה בהגרלה בו במקרה 7.4
 .אזי תיפסל מועמדותו לזכייה, זהתקנו� 

 פעמיי�תפורס� ) לפי העני�(י� בפרס או הזוכי� הזוכה �וש ההגרלהת  תוצאבדבר הודעה 7.5
ביו� ) עות אחרונותימבית יד(וידיעות הנגב ) מבית מעריב(זמ� הנגב , ביבמקומוני� כל

27.7.2009 .  

 בו יבחר ואופ�בכל דר� , י� והפרסי�הזוכ  יהא רשאי לפרס� את פרטיהמבצע עור� 7.6

כל משתת# במבצע .  כל די�להוראות ובכפו# בכפו# לתנאי ההיתר, לצור� קידו� מכירות
או מצול� באמצעי / ומפורס� או/ להיות מסוקר ומסכי� ומאשר כי דבר זכייתו עשוי

 וכי בהשתתפותו האינטרנט באתר, בעיתונות, לרבות בטלוויזיה, התקשורת השוני�
 במסגרת או צילו� שמו ותמונתו/ המשתת# את הסכמתו לפרסו� ומביעבמבצע 

  .או על ידי מי מטעמו/ והפרסומי� האמורי� הנעשי� על ידי עור� המבצע והסיקורי�

ת לערעור בכל דר� ות ולא ניתנוסופייהיו  על ידי המפקח ו כפי שיקבעההגרלה תואתוצ 7.7

 .היא

  י�/הפרס 8

והאפשרות לממש הפרס בפרס  פרס לידי זוכה מסירת , מהאמור בתקנו� זהלגרוע מבלי 8.1
  : המפורטות להל�הפעולות ת בכ� שהזוכה יבצע אתומותנתהיינה 

 וכי מילא אחר כל זה ת תקנו� לו הוראוידועות הזוכה על אישור לפיו חתימת 8.1.1

   .דרישותיו

  .הפרס הזוכה על אישור קבלת חתימת 8.1.2

  .וימסור בידי נציג עור� המבצע את כרטיס הזכיהיציג הזוכה  8.1.3

לזוכה כל טענות כנגד עור� המבצע , ולא יהיו, אי� הזוכה על אישור לפיו חתימת 8.1.4
   . והפרס שהוענק במסגרתוהמבצע, או מי מטעמו בקשר ע� ההגרלה/ו

 בקרות אחד מהמקרי� לבטל מסירת הפרס/לעכב המבצע שומר לעצמו הזכות עור� 8.1.5

   : לגבי כל מקרה ומקרה של המפקחאישורו לקבלת ובכפו#, הבאי�

  .זיו# או/ לאי תקינות וחשש        8.1.5.1

 

  . בחתימה קבלת הפרסלאשר סירוב        8.1.5.2

 

  .של מקבל הפרס מלוא הפרטי� את למסור סירוב        8.1.5.3

 

   . בתנאי מתנאי התקנו�עמידה אי        8.1.5.4

   . המבצעידי נציג עור�לכרטיס ההשתתפות אי מסירת        8.1.5.5

  . כל די�להוראות של כל זוכה תהא כפופה זכאותו 8.1.6

או כל תשלו� אחר שיוטל בגי� /או אגרה ו/ ומס בזאת כי האחריות לתשלו� יובהר 8.1.7

 .  ועל חשבונו בלבדבלבדתהא על הזוכה , לככל שיוט, קבלת הפרס

שוברי מתנה לרכישה בחנויות המרכז המסחרי  48הינו בפרס הגדול לזוכה  שיוענק הפרס 8.2

 .  50,0000  בס� מצטבר של המשתתפות במבצע

לתקנו� ' ב כנספח א"הסכו� לרכישה שיקנה כל שובר ושובר הינו כמפורט ברשימה המצ

  . הרשתות המשתתפות במבצעבכל מימושו מימוש הפרס במלואו משמעו. זה

שוברי  ) ארבעה (4י המשנה יהיו /בפרס) לפי העני�(הפרסי� שיוענקו לזוכה או לזוכי�  8.3

א לרכישה בחנויות המשתתפות "כ) עשרת אלפי� שקלי� חדשי�( 0 10,000מתנה בס� 

 .כל אחד מזוכי פרסי המשנה יזכה בשובר פרס משנה אחד בלבד. במבצע

 היה ועד לתו� תקופת המבצע לא יזכה א# אחד מ� המשתתפי� בהגרלה ;מודגש בזאת
 יזכו משתתפי� בהגרלה בכל היה ועד לתו� תקופת המבצע לא, לחילופי�בפרס הגדול או 

רשאי להמשי� את תקופת , על פי שיקול דעתו,  כי אז יהיה עור� המבצע–פרסי המשנה 
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או לחילופי� להותיר הפרסי� ) הבכפו# להודעה בכתב בעני� ז(המבצע לתקופה נוספת 
   .בחזקתו

  .  או המרההחלפה, לשינוי  ני� נית� מראש ואינו נקבעהבהגרל י�הפרס 8.4

או את זהות הספקי� / וי� שומר לעצמו את הזכות לשנות את סוגי הפרסהמבצע עור� 8.5

  .י�נותני הפרס

  .או המחאה/ להעברה ו�ובלתי נית י� אישיי� פרס�הינ י�הפרס 8.6

המרכז המסחרי חנויות  לממש את שוברי המתנה ב� רשאייויהי� בפרסי� הזוכ 8.7
בתקופה שתחילתה ביו� לתקנו� זה בלבד וזאת ' המשתתפות במבצע כמפורט בנספח א

לא יתאפשר מימוש של השוברי� , ספקכל למע� הסר . 30.9.2009יו� ועד ל 1.8.2009
 .  לאחר מועד זה

וברי המתנה ולא ינת� כל זיכוי או החלפה של ש/מובהר בזאת כי לא תתאפשר המרה ו 8.8

  .או החזר כספי חל# שוברי המתנה/כספי ו

 ישאועור� המבצע וספקי השירותי� לא . פרס הינה על הזוכה בלבדה מימוש על האחריות 8.9
  .בעקיפי� או במישרי� בזוכה, התלויותבאחריות בגי� אי מימוש הפרס בגי� סיבות 

עור� המבצע יהיה רשאי שלא לאפשר את ,  מהוראות תקנו� זה והוראות כל די�לגרוע בלי 8.10
מכל בחינה ,  על ידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדי�הפרסי�מימוש 

 .שהיא

או כל פג� / ותואו איכו/ לטיב הפרס ואו ספקי השירותי� אינ� אחראי�/ והמבצע עור� 8.11

  . והאחריות לעניי� זה תחול על ספקי הפרסי� בלבדו  ביתגלהאשר 

או מי מטעמ� מכל טענה /או ספקי השירותי� ו/ פוטר את עור� המבצע ובהגרלה וכההז 8.12

 .אשר יתגלה בפרס, או פג� אחר/או אי התאמה ו/שיבוש ו,  כל נזקלגביאו תביעה 

, מכל סיבה שהיא, מובהר בזאת למע� הסר כל ספק כי במקרה שלא יבחר זוכה בהגרלה זו 8.13

 משתת# אשר לא הגיע אל הכספת ולא ניסה לרבות במקרה בו כרטיס הזכיה נמסר לידי

לפתוח באמצעות הכרטיס שבידיו את הכספת וכ� במידה ועד לתו� תקופת מבצע ההגרלה 

עקב היענות נמוכה של ) וביניה� כרטיס הזכיה(לא יחולקו מלוא כרטיסי ההשתתפות 
על פי ,  מובהר בזאת כי בנסיבות כאמור יהיה עור� המבצע רשאי–מבצע ב �משתתפי

שלא למסור את הפרס הגדול לא# אחד מ� המשתתפי� , שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט
או תביעה כנגד עור� המבצע /או דרישה ו/במבצע ולמשתת# במבצע לא תהיה כל טענה ו

  .בקשר לכ�

  המפקח .9

', ליפשי3 ושות,  ממשרד יעקב סלומו�סונסינו עינת ד"שמש עות על המבצע תכמפקח  9.1
  ").המפקח": להל� (ג�רמת , 7לל סילבר אבא ה' מרח, ד"עו

ספק , להבהרות במקרה של אי הבנה,  אחראי לטיפול בפניות המשתתפי�יהיה המפקח  9.2      
למועמדי� ,  התקנו� וכ� להכריע בכל מחלוקת בי� עור� המבצעבפרשנותלרבות , או קושי

  .לזכייהלזכייה או לטועני� 

,  הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניי� והמשתת# בכל הקשור למבצע זההמפקח החלטת  9.3  

או תביעה בקשר ע� החלטת /ו בזאת על כל טענה מוותרי� לזכייה והמועמדהזוכה 
 .המפקח

   אחריותהגבלת 10

 ו ואיכותה בהגרלה לזוכ�ת הניות מכל מי� וסוג שהוא לגבי הפרס כי האחריומובהר מוסכ�    10.1

או לזוכה /או למשתת# ו/ בלבד וללקוח ו של עור� המבצע ותחול על ספקי הפרסי�איננה

או /או תביעה כנגד עור� המבצע ו/או דרישה ו/או למועמד לזכייה לא תהא כל טענה ו/ו

 .או מי מטעמ�/ והשירותי�ספקי 

יסופקו לעור� המבצע על ידי צד שלישי האחראי על  שתתפותהכרטיסי ה כי בזאת מובהר     10.2

כרטיסי כל הקשור בבמשו� סוג שהוא  תעל עור� המבצע לא תוטל אחריו. הנפקת�
או תביעה /או דרישה ו/או למשתת# במבצע לא תהא כל טענה ו/וללקוח ו ההשתתפות

  . קשר לכ� עור� המבצע בכנגד
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  'א נספח

  "כספתמבצע " ביג המשתתפות בחנויות

   המתנהסכו� שובר  ש� החנות

   0 1,200שובר לרכישה בס�   מליבו סנטר

   1,0000ס "ה עשובר לרכיש  זברה

   0 1,200ח "שובר לרכישה בש  מחסני חשמל

   0 1,200שובר לרכישה בס�   סופר פאר�

   1,2000שובר לרכישה בס�   אופיס דיפו

   1,0000ס "שובר לרכישה ע  פוקס

   1,2000שובר לרכישה בס�   אופטיקה הלפרי�

   1,2000שובר לרכישה בס�   מתאי� לי

   1,2000שובר לרכישה בס�   אירוקה

   1,2000שובר לרכישה בס�   עונות

   1,0000ס "שובר לרכישה ע  סטימצקי

   1,0000ס "שובר לרכישה ע  דלתא

   1,2000שובר לרכישה בס�   קרייזי ליי�

   1,0000ס "שובר לרכישה ע  סבנטי�

   1,2000שובר לרכישה בס�   'אופטיקה מרקובי3

   1,2000שובר לרכישה בס�   ביתילי

 H & O 1,2000כישה בס� שובר לר   

   1,2000שובר לרכישה בס�   גב' דר

   1,2000שובר לרכישה בס�   אייס

   1,0000ס "שובר לרכישה ע  תבליני מימו�

   1,2000שובר לרכישה בס�   .מ.ל.א

   1,0000ס "שובר לרכישה ע  תפוז

   1,0000ס "שובר לרכישה ע  אירופלקס

   1,0000ס "שובר לרכישה ע  גולברי

   1,0000ס " לרכישה עשובר  תמנו�

   1,0000ס "שובר לרכישה ע  פומה

T.N.T/�קידס/הוניגמ �1,0000ס "שובר לרכישה ע  הוניגמ  
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   1,0000ס "שובר לרכישה ע  אפריל

   1,0000ס "שובר לרכישה ע  להיט בראש

   1,0000ס "שובר לרכישה ע  גלי

   1,0000ס "שובר לרכישה ע  ריקושט

   1,0000ס "שובר לרכישה ע  נעמ� פורצל�

   1,0000ס "שובר לרכישה ע  ביוטי קייר

   1,0000ס "שובר לרכישה ע  ספורט ורטהיימר

   1,0000ס "שובר לרכישה ע  נעלי אביעד

   1,0000ס "שובר לרכישה ע  סקטור טאו�

M.L 1,0000ס "שובר לרכישה ע  

ZIP  1,0000ס "שובר לרכישה ע  

   1,0000ס "שובר לרכישה ע  קידס קלאב

   1,0000ס "שובר לרכישה ע  סאדיד

   1,0000ס "שובר לרכישה ע  ארומה

   1,0000ס "שובר לרכישה ע  אווזי

   1,0000ס "שובר לרכישה ע  קמפאי

   1,0000ס "שובר לרכישה ע  בייק קלאב 

   0 1,000ס "שובר לרכישה ע  בסט מובייל

   0 500שובר לרכישה על ס�   קנדלינד

   5000שובר לרכישה על ס�   ביוטי קייר
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