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 "צ'יטוס סטייל" מבצע ההגרלותתקנון 

 הגדרות .1

 תקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:בלמונחים הבאים 

, קריית מטלון, ת.ד. 49הסיבים כתובתה ברחוב , ששטראוס ייבוא וסחר ע.מ. בע"מ  "מבצעה כתעור"
 ., פתח תקווה194

הלשכה המשפטית, מרח' הסיבים  – הדס קופפרמןהיא עו"ד על ההגרלה  תהמפקח   "המפקח"
 ., פתח תקווה194, קריית מטלון, ת.ד. 49

מבצע ההגרלות נערך בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת  "המבצע ו/או ההגרלה"
 .1977 -מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז

 ( רכש2 18מעל גיל  ( אזרח או תושב ישראל1אדם העונה על כל התנאים הבאים:  "משתתף"
 וך רשימת המוצרים המשתתפים במבצע )כהגדרתם להלן, מתמוצר אחד לפחות

, מספר טלפון, מלאשם  והזין אתר המבצעבאמצעות  ( נרשם למבצע3( ובנספח א'

במוצרים  הקלף שנמצאגבי קוד המבצע שמופיע על כתובת אי מייל ואת 
או  ;ובתקנון זה הכל בהתאם להנחיות שיפורטו בעת ההרשמה למבצעהמשתתפים, 

ת אפליקציית שטראוס + בהתאם לתנאי האפליקציה וכפי משתתף באמצעו
 להלן. 6שמפורט בסעיף 

המשתתפים יוזמנו להקליד את קוד המבצע באתר המבצע בתקופת המבצע )למעט  "הפעילות"
שעה לפני כניסת שבת ועד יציאת השבת(. אחת לשבוע יעלה בגורל משתתף אחד 

יזכה בפרס והכל בכפוף מבין המשתתפים שנרשמו למבצע בשבוע הקודם והוא 
  .בתקנון זהוכמפורט 

 WWW.CHEETOS.CO.IL "אתר המבצע"

הקלף בגב המדבקה הנמצא בתוך גבי המופיע על  ספרות, 8, בעל קוד נומרטור "קוד המבצע"
  .המוצרים המשתתפים

רות לאורך זמן, ואשר נמצאות בתוך מדבקות פאטצ' לעיצוב על כל משטח הנשא "מדבקה"
 . המוצרים המשתתפים

 גב המדבקה על גביו מוטבע קוד המבצע.  "קלף"

הנושאים את גרם )לא כולל מארזים(,  40-80אריזות במשקל צ'יטוס מוצרי מגוון  "מוצרים משתתפים"
    לתקנון. בנספח א'כמפורט סרט פרסום המבצע, 

, טי Lazy bag)ח )מזרן מתנפ, הכוללת: תגים צ'יטוסחבילת מוצרים מדליקים ממו  "פרס"
, אוזניות אלחוטיות, שרוכים(, KIDS YO )בגודל זוג גרביים(, ילדים 5-6 גודל) שרט

פרסים  13סך הכל יוגרלו בתקופת המבצע  .מחברתו (1.40*70)גודל  מגבת חוף
  .)מתוכם חבילת פרסים אחת למשתתפים באמצעות אפליקציית שטראוס +(

נרשם  באמצעותוגבי הקלף על  בצעמהקוד את לעורכת המבצע יתבקש להציג , תף אשר זכה בפרסמשת
 . כתנאי לקבלת הפרסוזאת , למבצע

http://www.cheetos.co.il/
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שימו לב כי יש לשמור את האמור גם לאחר תום תקופת המבצע היות והליך איתור הזוכים עלול להתארך אל 
 מעבר לתקופת המבצע. 

 

 פרשנות  .2

 גם לנקבה. לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס לשון זכרב בתקנון זה השימוש הינו 2.1

בדבר  םנון זה לפרסומים אחרים כלשהבכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תק 2.2
 ועניין. המבצע לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר

 נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם ה 2.3

 מבצעהקופת ת .3

 . 23:59בשעה  31.05.2018ועד ליום  01.05.2018 –ניתן יהיה להירשם להגרלה החל מה  .3.1

, 13.05.2018בו חל חג( בתאריכים הבאים:  20.05.2018ימי א' )למעט ב, תערכנהת הפרסים והגרל .3.2
  .  03.05.2018 -ו 27.05.2018 ,21.05.2018

או /ו פרסיםאו לגרוע או להוסיף ו/ מבצעהאת משך  להאריך או לקצר תהיה רשאית המבצע כתעור .3.3
 .ה הבלעדידעת פי שיקול-, הכל עלהגרלות

 תנאי המבצע .4

רכש מוצר אחד לפחות, מתוך רשימת המוצרים , אשר 18אזרח או תושב ישראל מעל גיל כל  .4.1
וכן את קוד ים מלאים כנדרש והזין פרט באמצעות אתר המבצע , נרשם למבצעהמשתתפים במבצע

המראה כיצד הוא השתמש/הדביק את נחיות האתר וכן העלה תמונה הכל בהתאם להוהמבצע 
 המדבקה, והכל בהתאם להנחיות האתר )התמונה לא תוצג באתר המבצע(. 

להלן )ובכפוף לרכישה  6+ כמפורט בסעיף למבצע באמצעות אפליקציית שטראוס כמו כן, ניתן להירשם
 '(. גבאחת הרשתות המפורטות בנספח 

אין ולא תהיה כל  מבצעה כתחלה אך ורק על המשתתף ולעורמסירת הפרטים האחריות על מובהר כי  .4.2
 . כאמור מסרושנ, אחריות בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או דיוק הפרטים

ביום ראשון בתום השבוע בו נרשם למבצע  בהגרלה אחת שתיערך כל קוד מבצע מקנה זכות השתתפות  .4.3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (.21.05.2018)למעט הגרלת יום 

 . ניתן להירשם עם כל קוד מבצע פעם אחת בלבד .4.4

פעמים  20 -שברשותו ולא יותר מ או חשבוניות כל משתתף רשאי להשתתף במבצע, כמספר קודי מבצע .4.5
   .תקופת המבצעבכל 

  . בכל תקופת המבצעכל משתתף יכול לזכות בפרס אחד בלבד  .4.6

זכייה ביותר מפרס אחד מאותו  בלבד. לא תתאפשר אחדבפרס שעלה בגורל יכול לזכות מספר טלפון  .4.7

 מספר טלפון, גם במקרה של משתתפים שונים שנרשמו מאותו מספר הטלפון.
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מספר טלפון שעלה בגורל יהיה מספר טלפון תקין ופעיל אשר ניתן לאתר באמצעותו את המשתתף  .4.8
שזכה בפרס. במקרה ובו עלה בגורל זוכה שהזין מספר טלפון שאינו תקין או שלא ניתן לאתר 

 אמצעותו את המשתתף, תיפסל זכייתו של המשתתף.ב

זאת הקלף שעל גביו מופיע קוד המבצע באמצעותו נרשמו למבצע, את  על המשתתפים במבצע לשמור .4.9
עם הקוד שעלה הקלף במקרה של זכיה במבצע. משתתף אשר עלה בגורל ולא הציג את  ולצורך הצגת

הנושא קוד מבצע קלף  פרס. משתתף אשר יציג לא יהיה זכאי לקבל את הבמעמד קבלת הזכייה , בגורל
יש לשמור את  באופן שאינו ברור ושלם או שאינו ברור דיו ייפסל ולא יהיה זכאי לקבל פרס. יםהמוצג

 האמור גם לאחר תום תקופת המבצע, היות והליך איתור הזוכים אורך זמן. 

 . המשתתפים המוצריםההשתתפות בהגרלה איננה כרוכה בתשלום כלשהו מלבד רכישת  .4.10

ובהגרלה, כי מבצע ו/או הרוצה להשתתף ב מבצעמסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ב מבצעבהשתתפות ב .4.11
ו/או קרא את התקנון והוא מקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף 

 הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

יפר ו/או ו/או יפעל בחוסר תום לב במסגרת המבצע  תקנון זהף את הוראות בכל מקרה בו יפר משתת .4.12
 םו/או המפקח רשאי מבצעה כתעור ויהי ,ו/או המפקח מבצעה כתתיו כלפי עורהתחייבות מהתחייבויו

לבטל את השתתפותו בהגרלה ו/או זכייתו. משתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה 
 ו/או המפקח כאמור לעיל. ההגרלה כתכנגד עור

שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה בכל עת ובלא צורך  מבצעעורכת ה .4.13
ן כפי . האחריות להכרת התקנוהמבצעבהודעה על כך, מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון באתר 

  תף.שיהיה מעת לעת חלה על המשת

 ההגרלה ואיתור הזוכים .5

מועמדים נוספים שימוספרו על פי סדר  עשרהיה וכן לזכי יםמועמד 3ו יוגרלגרלות בכל אחת מן הה .5.1
  עלייתם בגורל וישמשו כזוכי מילויים.

החל מיום ההגרלה הקודמת )למעט ההגרלה הראשונה בה ישתתפו המשתתפים שנרשמו בכל הגרלה  .5.2
בה  03.06.2018ום ישתתפו הנרשמים מתחילת המבצע( ועד ליום לפני יום ההגרלה )למעט הגרלת י

 13.05.2018(. לדוגמא בהגרלת יום 31.05.2018 –ישתתפו אלה שנרשמו עד ליום האחרון לרישום למבצע 
  )יום שבת(.  12.05.2018ועד ליום )יום א'(  06.05.2018ישתתפו הנרשמים החל מיום 

 צע ההגרלההגרלה תתב של קיומה מאפשרים שאינם כלשהי אחרת סיבה או/ו עליון כוח של במקרה .5.3

 .האפשרי ביותר הקרוב במועד

ו/או  יים שמסרו בעת ההרשמה באתר המבצעהפרטים האישייעשה באמצעות מועמדים לזכייה איתור ה .5.4
)במידה והשתתפו באמצעות אפליקציית  באמצעות הנתונים הקיימים באפליקציית שטראוס +

 .  שטראוס +(

  . ת המבצעהנתונים שייקבעו הם הנתונים שייקלטו בפועל במערכ .5.5

או לבטל את המבצע  המבצע אתרתהיה רשאית לעשות שינויים במקרה של תקלה ב מבצעעורכת ה .5.6
  .בכפוף לאישור המפקח על ההגרלה

על  ליצור קשר עם המועמדים לזכייה בשעות העבודה המקובלות,ינסו עורכת המבצע ו/או מי מטעמה  .5.7
 אוידו תבצע עורכת המבצע ו/או מי מטעמה. במעמד זה שמסרו בעת ההרשמה למבצעפי מספרי הטלפון 
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או  ה בגורלשעלהקלף נושא קוד המבצע וצג יותבקש כי  פרטי זכייה עם המועמדים לזכייהראשוני של 
 . שעות ממועד השיחה 24וזאת בתוך  גיל המשתתףזהות וביחד עם ת.ז המוכיחה את 

להציג ע על ידי עורכת המבצע ולהגיע למשרדי עורכת המבצע במועד כפי שנקבהמועמד לזכייה יתבקש  .5.8
וכן גיל המשתתף זהות ו , ביחד עם ת.ז המוכיחה אתאת קוד המבצע שעלה בגורלנושא ה הקלףאת 

 . כנספח ב'קבלה וסילוק בנוסח המצורף לחתום על כתב 

או במועד  שעות ממועד עריכת ההגרלה 48הניסיונות ליצור קשר טלפוני עם המועמד לזכייה יעשו בתוך  .5.9
 48בתוך קשר עם מועמד לזכייה  תצליח ליצורלא עורכת המבצע . במידה והקרוב ככל שניתןהסמוך 

ו/או יתברר כי זכה כבר בפרס במסגרת  תקנון זהאינו עומד בכל תנאי  ו/או המועמד לזכייהשעות 
לא ו/או עיל ל 5.8במועד המפורט בסעיף לעיל  5.7את הפרטים המפורטים בסעיף ו/או לא יציג המבצע 

 , ייפסל מועמד זה. תום על כתב הקבלה והסילוקיח

נסה ליצור קשר עם המועמד שדורג אחריו תהמבצע עורכת  ,פרסבמקרה של פסילת זוכה בהגרלת ה .5.10
(. הוראה זו תחול בהתאמה גם אם ייפסל המשתתף השני, וכך הלאה עד לקבלת זוכה מילויים ה)זוכ

 בפרס. 

מועמד  / שאיר למשתתףתמבצע לא עורכת הלזכייה.  קיום שיחה בפועל עם המועמד –" יצירת קשר"
 ציג כל שאלה אלא למועמד לזכייה עצמו. בדבר בחירתו כמועמד לזכייה ולא ת לזכייה הודעה

 תיפסל זכייתו ולא יהיה זכאי לכל פיצוי כלשהו. -לזכייה שלא אותר ו/או נפסל כאמור לעיל  מועמד .5.11

  שטראוס+ הגרלה ב .6

באמצעות אפליקציית שטראוס +  31.05.2018ועד ליום  01.05.2018מיום  בין כל הנרשמים למבצע החל .6.1
 (. הגרלת שטראוס + בהתאם למפורט להלן, תיערך הגרלה בה יוגרל פרס אחד )להלן:"

 .03.06.2018הגרלת שטראוס + תיערך ביום  .6.2

       18( אזרח או תושב ישראל מעל גיל 1בהגרלת שטראוס + ישתתפו העונים על כל התנאים הבאים:  .6.3
( רכש מוצר אחד לפחות, מתוך רשימת המוצרים המשתתפים במבצע )כהגדרתם להלן ובנספח א'(      2
( צילם לאפליקציית שטראוס + את 4(  נרשם לאפליקציית שטראוס + בהתאם לתנאי השימוש שלה   3

 ( אישר את השתתפותו בהגרלה. 5  עם מוצר משתתף חשבונית הקניה

ר/ים משתתף/ים מקנה אפשרות השתתפות אחת בהגרלת שטראוס +  )וזאת ללא כל חשבונית עם מוצ .6.4

 קשר למספר המוצרים שבחשבונית(. 

מובהר כי ניתן להשתתף בהגרלת שטראוס + בנוסף להשתתפות באמצעות אתר המבצע. יחד עם זאת,  .6.5
 מודגש כי הזכייה מוגבלת לפעם אחת בלבד למשתתף או למספר טלפון. 

את אחד המוצרים  המכילותחשבוניות קנייה  12 עם היותר, לכל השתתף במבצעכל משפחה רשאית ל .6.6
  בכל תקופת המבצע. המשתתפים במבצע 

לצורך השתתפות בהגרלה באפליקציית שטראוס+, המשתתפים יתבקשו לצלם באמצעות האפליקציה  .6.7
בנספח ות מאחת מרשתות המזון המפורטשל מוצר/ים משתתפים,  חשבונית קנייה, המעידה על רכישה

 לתקנון בלבד. 'ג

 שעות ממועד הצילום(.  24החשבונית שצולמה תשתתף בהגרלה אך ורק לאחר הפענוח )עד  .6.8

 במקרה של השתתפות במבצע באמצעות פרופיל משפחתי שיש בו מספר חברים: .6.9
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הזוכה יוגדר כמשתמש שאישר את התקנון ואת ההשתתפות בהגרלה. * יש לשים לב שרק  .6.9.1

 שאי להשתתף במבצע. ר 18משתתף מעל גיל 

במקרה שבן משפחה שלא אישר אישית את ההשתתפות שלו ושל בני משפחתו עזב את  .6.9.2
 בהגרלה. אינו משתתף, הוא הפרופיל המשפחתי

עזב את ובמקרה שבן משפחה אישר אישית את ההשתתפות שלו ושל בני משפחתו  .6.9.3
 בהגרלה. משתתף, הוא הפרופיל המשפחתי

או חבריו לפרופיל  בעת פיענוח חשבונית, המערכת תבדוק אם המשתמש שצילם .6.9.4
ההשתתפות בהגרלה אושרה ע"י  במידה ואכןהשתתפות בהגרלה. רק  ואישרהמשפחתי 

 . תיכנס החשבונית להגרלה המשתתף או חבריו לפרופיל המשפחתי,

שורות שפוענחו לסכום מעיד שקיים פער בין הה TGTחשבוניות מסוימות יחזרו מפיענוח בסטטוס  .6.10
. במידה החשבוניתקבלת את  יתבקש המשתתף לאשר במערכת זהכ השמודפס על גבי החשבונית. במקר

  לא תשתתף בהגרלה. היא ,לא יאשר את החשבונית בטווח הזמן של ההגרלה והמשתתף

יסרק מובהר כי הליך צילום החשבונית אינו חף מתקלות או טעויות ואין כל הבטחה כי החשבונית ת .6.11
באופן תקין ותיקלט כראוי באפליקציה. במקרה של תקלה ו/או טעות בצילום החשבונית, ניתן לפנות 

 לשירות הצרכנים של שטראוס. 

 מימושםהפרסים ואופן  .7

 , טי שרטLazy bag)ח )מזרן מתנפ, הכוללת: חבילת מוצרים מדליקים ממותגים צ'יטוסהפרס הינו  .7.1

)גודל  מגבת חוף, אוזניות אלחוטיות, שרוכים(, KIDS YO גודל)ב זוג גרביים(, ילדים 5-6)בגודל 
 רת. מחבו( 1.40*70

 מסירת הפרס תעשה באופן אישי לזוכה בלבד, לאחר עמידה בתנאים הבאים:  .7.2

 הזוכה עמד בכל תנאי התקנון; .7.2.1

במועד ובמקום בו  ,קוד המבצע שעלה בגורלהקלף נושא הזוכה הציג כהוכחת קניה את  .7.2.2
 ;נדרש

 ;במועד ובמקום בו נדרש תעודת זהות הזוכה הציג .7.2.3

 .כנספח ב'"ב הזוכה חתם על מסמך קבלה וסילוקין בנוסח הרצ .7.2.4

למען הסר ספק מובהר, כי היה והזוכה בפרס לא עמד בתנאי התקנון או ויתר על הפרס מטעמים  .7.3
על  רשוויתהשמורים עמו, תהיה עורכת המבצע רשאית להעניק את הפרס למשתתף אחר. הזוכה בפרס 

עורכת רס, או שלא עמד בתנאי תקנון זה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הפ
 .המבצע ו/או המפקח ו/או מי מטעמה בגין אי חלוקת הפרס

לאֵחר והוא לא יהא רשאי להמירו הפרס או להמחות את  לא יהא רשאי להעביר, להסבבפרס הזוכה  .7.4
 ה של עורכת המבצע. דעתו ו/או להחליפו אלא בהתאם לשיקול בכסף, בשווה כסף, לקבל זיכוי בגינ

מועד מסירת הפרס בכפוף להוראות שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את  האו מי מטעמעורכת המבצע  .7.5
 .הדין



- 7 - 

 

7 

 

עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את  .7.6
 ימסר הודעה על כך למשתתפים.הענקת הפרסים בתנאים ובלבד שת

בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה עלולה לעכב ו/או לבטל את מ .7.7
 מסירת הפרס.

תהא רשאית שלא למסור את הפרס  עורכת המבצעבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, מ .7.8
 , מכל בחינה שהיא.או שאינו בתום לב כדיןלידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו 

ו/או המפקח אחראים לאיכות הפרס וטיבו, ובכל תלונה בעניין זה  כת המבצעיובהר ויודגש, כי אין עור .7.9
 פרס.לספק היש לפנות 

 פרסום שמות הזוכים .8

יומית  ו/או בעיתונותשטראוס +  תרו/או באהמבצע באתר יפורסמו ושמות הזוכים צאות ההגרלה תו .8.1
  וף לדין.בכפ

 ם באמצעי התקשורת את תמונות הזוכים ובלבד שייתנו אתסעורכת המבצע תהיה רשאית לצלם ולפר .8.2
  .'בבנספח לכך מראש ובכתב  םהסכמת

 פרטיות מדיניות .9

הפרטים המזהים אשר תמסור בעת ההרשמה לפעילות יישמרו במאגר הצרכנים של שטראוס גרופ  .9.1
. השתתפותך בפעילות מעידה על כך כי הינך מסכים 369753בע"מ שמספרו בפנקס מאגרי המידע: 

שפרטיך יישמרו וינוהלו במאגר המידע של שטראוס. המידע שבמאגר ישמש למטרה שלשמה הוקם 
 .מבצעוכן כדי לאפשר לך להשתתף ב –ובהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין 

של המשתתפים ואת ישיים פרטיהם האשלישיים את  לצדדים יעבירולא עורכת המבצע ומפעילת האתר  .9.2
 ם באתר הפעילות, אלא במקרים שלהלן:המידע שנאסף על פעילות

 ים לפעילות. אספקה תקינה של שירותוככל שהדבר דרוש לצורך ניהול ובקרת הפעילות  .א

 העברת הפרטים האישים בתוך קבוצת החברות הקשורות לשטראוס גרופ בע"מ.  .ב

כמנוגדות לדין  מבצעעורכת הפעולות הנחזות על ידי  או אם תבצע תקנון זההוראות אם תפר את  .ג

 ניסיון לבצע פעולות כאלה;לתקנון או או 

 ; עורכת המבצעבכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין  .ד

במבצע השתתפותך תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות  מבצעעורכת ה .ה
בת וחברה -אם, חברה-, כדוגמת חברתלעורכת המבצעלחברות או לארגונים אחרים הקשורים 

 פי הוראות מדיניות פרטיות זו;-אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על

רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים  מבצעעורכת ה .ו
 .ותפים עסקיים, וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדיאחרים קשורים וכן עם ספקים, ש

 צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי עורכת המבצע ו/או מפעילת האתראם יתקבל בידי  .ז

 .לצד שלישי הםאו את המידע אודותי המשתתפים
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תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק או מפעילת האתר  שעורכת המבצעבכל מקרה  .ח
 ו של משתתף. או לרכוש וופחמור לג

ערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את עורכת המבצע מיישמת מ .9.3
אין בהם בטחון מוחלט. לכן, במסגרת הפעילות,  נתונים שיאספומורשית ל-הסיכונים לחדירה בלתי

מורשית -ני גישה בלתיבאופן מוחלט מפ שהשתתפות בפעילות תהיה חסינהלא מתחייבת  עורכת המבצע
 .שייאסף במסגרתהלמידע 

מבצע ו/או שטראוס נתת את הסכמתך לקבלת דבר פרסומת, עורכת הבמדיה ולאחר שנרשמת לפעילות ו .9.4
ו/או מוצרי  תהא רשאית, אך לא חייבת, לשלוח לך עדכונים ביחס למוצרי שטראוס גרופ בע"מגרופ 

א. 30תוכן ודברי פרסומת, כמשמעות הדברים בסעיף  ובכלל זה עדכוני חברות בנות ו/או חברות קשורות
. הדיוור שישלח אליך יתכן ויעשה מטעם חברות בת 1982 –לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב 

בקבוצת שטראוס גרופ בע"מ, לרבות שטראוס מים בע"מ וכן מטעם מותגי שטראוס השונים. בכל עת, 
ידי -ך לקבל דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים עלתוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע על סירוב

  . משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שישלח

 כללי .10

שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על , וא, לרבות באתר המבצעארעה תקלה, מכל סוג שה .10.1
י למנוע מבעד מי שמעוניין מלהשתתף במבצע, לא ו כדאהתנהלותו התקינה של המבצע בכל אופן שהוא 

תהא למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת המבצע. עורכת המבצע לא תשא ולא 
תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתתף כלשהו, בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף 

 במבצע. לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו

הבלעדי  ה, עפ"י שיקול דעתתרשאי מבצעה כתהיה עורת, המבצעבמערכת במקרה של תקלה ו/או טעות  .10.2
והמוחלט, ובכפוף לאישור המפקח על ההגרלה, לבטל את ההגרלה, הפרסים העומדים לחלוקה, או 

הגרלה מצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון המבצע והתלנקוט בכל פעולה אחרת כפי ש
 ותחייב כל צרכן ו/או משתתף במבצע ובהגרלה.

למען הסר ספק, לאף צרכן ו/או משתתף כלשהו בהגרלה לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות  .10.3
עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף,  מבצעה כתנקוט עורתבהן 

 מו להם עקב פעולות כאמור.לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגר

 המבצעלמערכת שתתף ו/או אדם אחר חדר ו/או מי מטעמה יש חשד שמ לעורכת המבצעבמקרה שבו  .10.4

בכל דרך אחרת בחוסר תום לב ו/או ו/או פעל  המבצעבמערכת ו/או ביצע שינוי כלשהו במסד הנתונים 
משתתף זה ו/או משתתפים  רשאית לפסול אדם ו/אומבצע שלא על פי תנאי תקנון זה, תהיה עורכת ה

אחרים אשר תוצאותיהם במבצע שונו באופן זה, ו/או לשנות כל תנאי מהוראות תקנון זה. משתתף 
 מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורכת המבצע ו/או המפקח כאמור לעיל.

ו/או לקליטת פרטים  יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למסירת המבצעלמען הסר ספק, רישומי מערכת  .10.5
נכונות ו/או דיוק הפרטים שנקלטו -במסגרת מבצע זה ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי

 במערכת כאמור.

. בידי המפקח סמכויות מלאות של בורר כהגדרתו מבצעמפקח על ההבכל מקרה של מחלוקת יכריע  .10.6
כל משתתף נותן ר. ניתנת לערעו סופית, מכרעת ובלתי והחלטתו תהיה 1968 -בחוק הבוררות התשכ"ח

הסכמתו כהגדרתה בחוק הבוררות בעצם השתתפותו במבצע למינוי המפקח כבורר ולכך שהחלטתו של 

 .מפקח המבצע בכל דבר ועניין הקשור למבצע תהיה סופית ומכרעת
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בונו יחולו על הזוכה ויהיו על חשבמידה ויחולו, כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא,  .10.7
ועל אחריותו בלבד. עורכת הפעילות תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס, אם תידרש לכך עפ"י הדין, 
את פרטי הזוכה ו/או ניכוי מס במקור. המשתתפים נותנים בזאת אישור לעורכת הפעילות ו/או למי 

מטעמה לא  מטעמה, לקזז, לנכות או להפחית כל תשלום נדרש, בהתאם לדין. עורכת הפעילות ו/או מי
 .תישא בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה

 . כת המבצעעורבמשרדי  לעיון מצאיי זה מבצעון תקנ .10.8

וכן,  GO MOBLIN DIGITAL LTD תקשוב, ,קבוצת שטראוסעובדי  אסורה עלההשתתפות בהגרלה  .10.9
  שותפיהם, ובני משפחותיהם של כל הנזכרים לעיל.
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 'אספח נ

 במבצעוצרים המשתתפים רשימת המ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ברקוד פריט המשתתף במבצע

 7290104722684 גרם תפזורת 40צ'יטוס ביג 

 7290001817728 יח 40גר  55ציטוס כאפה 

 40גר  60ציטוס איקס עיגול 
 יח

7290001817377 

 7290106663824 יח 48גר  65ציטוס בוטנים 

 7290106660649 יח 48גר  80ציטוס בוטנים 

 7290105369451 יח 40גר  55דולפינים  ציטוס

 7290106663183 יח 48גר  65ציטוס גבינה 

 7290106720626 יח 48גר  80ציטוס גבינה 
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 'בספח נ

 כתב קבלה, אישור והודאת סילוק
 
 

ס ייבוא שטראו של חברת "צ'יטוס סטייל"מצהיר/ה ומאשר/ת כי במסגרת מבצע אני החתום/חתומה מטה 

, חבילת מוצרים מדליקים ממותגים צ'יטוס Gift Card –ב "( זכיתי שטראוסלהלן: ")וסחר ע.מ. בע"מ 

 מחברתו מגבת חוף, אוזניות אלחוטיות, שרוכים, זוג גרביים, , טי שרטLazy bag))ח מזרן מתנפהכוללת: 

 ."(פרסה)להלן: "

 במידה ומסכימ/ה[  X]יש לסמן 

פורסם באמצעי המדיה וס לצלם אותי בעת מסירת הפרס. התמונה תאני מסכים ומאשר לשטרא
היה רשאית שלא וכי שטראוס ת התמונהידוע לי כי לא אהיה זכאי לכל תמורה בגין . השונים
  כלל את התמונה.לפרסם 

 

 הריני מאשר את עמידתי בתנאי התקנון.

 

נה חלה באופן כלשהו על שטראוס. ידוע לי כי האחריות על תקינות הפרס מוטלת על הספק של פרס זה ואי

 ספק/ליצרן אפנה אך ורקאחראים לאיכות הפרס וטיבו, ובכל תלונה בעניין זה אינם ו/או המפקח  שטראוס

 הפריט שנמסר כפרס.

 

   

אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי 

 טעמה בקשר עם זכייתי ו/או הנובעות מזכייתי.ו/או מי מ שטראוס

 

ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או שטראוס הנני פוטר/ת את 

 תביעה כאמור, בקשר עם זכייתי או כל הנובע ממנה.

 

 GO MOBLIN וו/או/או תקשוב קבוצת שטראוס בהנני מצהיר/ה כי אינני עובד או בן משפחה של עובד 

DIGITAL LTD 

 

 

 תאריך:_____________________

 שם הזוכה:_________________________ 

 טלפון:_____________________________ 

 חתימת הזוכה:_______________________
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 למשתתפים באמצעות אפליקציית שטראוס+ הרשתות המשתתפות -' גנספח 

 רמי לוי  •

 חצי חינם •
 טיב טעם •
 יוחננוף •
 שופרסל •
 מגה •

  ביתן יינות •
 עד אושר •

 ישראל קואופ •
 ויקטורי •
 השוק מחסני •
 סופר ספיר )הכי זול( •

 ירכא מזון מרכז •
 חסד יש •

 אלונית •
 שוק העיר •
• AM PM 

 מחסני להב •

 שופרסל אונליין •
 רמי לוי אונליין •

 יינות ביתן אונליין •
 ויקטורי אונליין •

 


