תקנון מבצע למצטרפים חדשים למועדון "קלאב :"Winner
"הירשם ,שחק וקבל עד  100%בחזרה עד  ₪ 50למשחק הבא"

 .1תקופת המבצע:
 .1.1תקופת המבצע היא החל מיום רביעי  1.1.20בשעה  00:00ועד ליום שלישי  30.6.20בשעה
 23:59או עד גמר תקציב המבצע כמפורט להלן.
 .1.2המועצה רשאית להפסיק או להאריך את המבצע בכל זמן וללא הודעה מראש .עם זאת,
הודעה על הפסקת המבצע לא תשלול הטבה לה היה זכאי המשתתף לפני מועד ההודעה.
 .2תנאי השתתפות במבצע וזכאות להטבה:
 .2.1על פי חוק ,ההימור במועצה מותר רק למי שמלאו לו  18שנים.
 .2.2רשאים להשתתף במבצע רק לקוחות התחנות המצטרפים למועדון "קלאב "Winner
(להלן" :המועדון") בתקופת המבצע כהגדרתה בסעיף ( )1לעיל;
 .2.3מצטרפים החדשים למועדון אשר ישלחו טופס הימור בגובה  ₪ 10ומעלה באחת התחנות
של המועצה באמצעות כרטיס המועדון החל מ 10-דקות ממועד אישור הצטרפותם
למועדון ועד ל 14-ימים מיום הצטרפותם יקבלו הטבה כמפורט להלן.
 .2.4טופס הימור בסכום של  ₪ 10ועד ( ₪ 50כולל) יזכה את המשתתף בהטבה בגובה של
 100%מהסכום של הטופס שנשלח ,להימור הבא;
 .2.5טופס הימור בסכום העולה על  ₪ 50יזכה את המשתתף בהטבה בגובה של .₪ 50
 .2.6למניעת ספק יובהר ,כי משתתף אשר שלח טופס הימור בטרם עברו  10דקות ממועד
אישור הצטרפותו למועדון יכול להיות ולא יזוכה בהטבה אף אם עמד בשאר תנאי
המבצע.
 .2.7טפסים שישלחו בתחנה שלא באמצעות הכרטיס "קלאב  "Winnerלא יזכו להטבה אף
אם המשתתף הינו חבר מועדון "קלאב  "Winnerאשר הצטרף בתקופת המבצע ו/או חבר
מועדון שהצטרך בטרם המבצע;
 .2.8המבצע אינו תקף באתר האינטרנט ,הטאבלט והסלולר ובתחנת "טוטו קארד";
 .2.9המבצע תקף לכל משחקי המועצה;
.2.10

זכאות להטבה תקבע ברמת הטופס הנשלח;

למניעת ספק יובהר :המבצע מוגבל להטבה אחת ללקוח; סכום ההטבה
.2.11
המקסימאלי הינו  ₪ 50ללקוח (גם אם סכום הטופס היה גבוה יותר מ.)₪ 50-
ההטבה תתעדכן בכרטיס המשתתף "קלאב  "Winnerלאחר חצי שעה ממועד
.2.12
קליטת ההימור במערכת.
 .3מימוש ההטבה:
 .3.1ההטבה לא ניתנת למשיכה במזומן ולא ניתנת להפקדה/העברה לחשבון הבנק של
המשתתף או לחשבון המשתתף באתר האינטרנט של המועצה (ככל שקיים);

 .3.2ניתן לממש את ההטבה אך ורק בהשתתפות במשחקי המועצה באמצעות כרטיס
המשתתף "קלאב  "Winnerבתחנות הטוטו של המועצה בלבד ,עד  10ימים ממועד קבלת
ההטבה לכרטיס המשתתף.
לדוגמה :לקוח הצטרף לכרטיס המשתתף ב 1.2.20בשעה  ,10:00ושלח טופס ראשון
באמצעות הכרטיס ב ₪ 60-בשעה  .10:15במידה והטופס המזכה לא יבוטל ,תעמוד
לרשותו החל מיום  1.2.20בשעה ( 10:45חצי שעה ממועד שליחת הטופס) הטבה בסך 50
 ₪להימור הבא .ההטבה תהייה ניתנת למימוש עד עשרה ימים בחצות ,ממועד שליחת
הטופס; קרי עד ליום  11.2.20בשעה .23:59
 .3.3כספי ההטבה אשר לא ימומשו בתקופת המימוש כמפורט לעיל ימחקו מכרטיס המשתתף
של הלקוח.
 .3.4מימוש ההטבה יתבצע באופן אוטומטי בעת העברת כרטיס המשתתף לאחר בדיקת
הזכאות במערכת המועצה.
 .3.5לא ניתן לממש חלק מההטבה; לא ניתן להשתמש בהטבה שערכה גבוה מערך הטופס
(לדוגמה ,לא ניתן לשלוח טור ב Winner 16 -בעלות של  ₪ 3עם הטבה של .)₪ 20
 .3.6ניתן לנצל את ההטבה בכל תחנות הטוטו פרט לתחנת "טוטו קארד".
 .4טופס שבוטל
 .4.1אם בוטל הטופס שמזכה את המשתתף בהטבה ,ההטבה תבוטל אף היא;
 .4.2בוטלה העסקה שבה מומשה הטבה ,בעל התחנה יחזיר ללקוח רק את הסכום שהלקוח
שילם בפועל עבור הטופס (בניכוי סכום ההטבה) .המערכת תבטל את ההטבה ותנפיק
הטבה אחרת במקומה ,ההטבה שתונפק תהייה זהה בתנאים להטבה המקורית.
 . 4.3אם בוטלה עסקה שזיכתה בהטבה  -ההטבה תתבטל אף היא .ככל שהמשתתף
שלח טופס אח ר נוסף אשר עומד בתנאי המבצע ולא קיבל הטבה עבור אותו
טופס שנשלח  ,אחר ביטול העסקה המזכה בהטבה (וביטול ההטבה בעקב ותיה),
טופס אחר לא יזוכה באופן אוטומטי בהטבה באותו מבצע .על המשתתף לפנות
לבעל ה תחנה או שירות לקוחות של המועצה כדי לבדוק זכאותו להטבה
במסגרת אותו מבצע או מבצעים אחרים.
 .5תקציב המבצע:
 .5.1תקציב המבצע הינו ;₪ 100,000
 .5.2ההטבות יינתנו על בסיס "כל הקודם זוכה";
 .5.3המועצה רשאית להגדיל או להפחית את תקציב המבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא
הודעה מראש.
 .6הוראות נוספות:
 .6.1בהשתתפותו במבצע מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא תקנון זה וכי הינו מקבל את
האמור בו ואת כל תנאיו.
 .6.2תקנון זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,והוא מופנה לנשים וגברים כאחד.

 .7שונות:
 .7.1כל זכות ו/או סעד של המועצה על פי תקנון זה לא יגרעו מכל זכות ו/או סעד אחרים של
המועצה.
 .7.2המועצה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה בגינה תמנע ההשתתפות
במבצע ו/או בקבלת ההטבה.
 .7.3מובהר כי המועצה אינה אחראית לזכייה או לאי הזכייה כתוצאה ממימוש ההטבה
שתתקבל .למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד המועצה בהקשר זה.
 .7.4המועצה רשאית למנוע מכל המבקש להשתתף במבצע את השתתפותו באופן זמני או
לצמיתות ,וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ,אף מבלי סיבה ומבלי למסור הודעה על כך
או לנמק.
 .7.5תקנון זה אינו חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו.
 .7.6שום וויתור ,הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי הצדדים לא ייחשבו כוויתור
על זכויותיהם של מי מהצדדים על פי תקנון זה ו/או על פי כל דין.
 .7.7הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד .סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל
תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר עם תקנון זה נתונה לבית המשפט בתל
האביב המוסמך לפי העניין.
 .7.8חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי תקנון זה לא תשפיע על תקפות תקנון זה
בכללותו .תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב
ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף ,עד כמה שניתן על פי החוק.
 .7.9בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה ,תנאי השימוש
(כהגדרתם להלן) ולפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע לרבות בעיתונות הכתובה
ו/או המשודרת ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 .7.10התנאים המפורטים בתקנון זה הינם בנוסף לתנאי השימוש הכלליים המפורטים באתר
של המועצה ("תנאי השימוש") והשתתפות במבצע כפופה לתנאי השימוש האמורים.

