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 ("המבצע")להלן:  "MY OFER"הגרלות  תקנון מבצע

 כללי .1

  ."(עורך המבצע" :)להלן 52-003778-9 בע"מ, ח"פמליסרון  המבצע היאעורכת  .1.1

מועדון ההטבות של "קניוני  ,MY OFER מועדוןחשיפה של מטרת המבצע היא  .1.2

 והגדלת מאגר הנרשמיםעופר", אצל לקוחות קיימים ופוטנציאלים של קניוני עופר, 

 . MY OFER לאפליקציית

נוספים לגבי המבצע )לרבות קבלת עותקים מתקנון זה חינם( ניתן לקבל אצל פרטים  .1.3

, 1מר אור שליט, מנהל מחלקת דיגיטל קניוני עופר, במשרדו שברחוב אבא אבן 

 הרצליה.

לות המפורטות הפעואחת יבצע את להלן( אשר  2.2בסעיף  ו)כהגדרת משתתףכל  .1.4

אחד מקניוני ב לשנהבחניה חינם  תוכל לזכוייכנס להגרלה ו 3.2.2או  3.2.1 פיםבסעי

זה ובעבור רכב אשר  תקנון)החניה תתאפשר בכפוף למפורט ב עופר לפי בחירתו

גיפט קארד של קבוצת פוקס ₪  3,000-בוגם  בבעלותו של הזוכה ורשום על שמו(

  ."(הפרס)להלן: " " בהתאם להתניות המצויות בכרטיס דרים קארדדרים קארד"

ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית  הוראותבהתאם להמבצע נערך  .1.5

  .1977-לפי חוק העונשין, התשל"ז

 ומהות המבצע הגדרות .2

יום אחריתה בו 16.12.2018שראשיתה ביום התקופה  - תקופת המבצע"" .2.1

16.01.2019. 

דעתו פי שיקול -רשאי לקצר או להאריך את תקופת המבצע עלהא עורך המבצע י

 בין בדיעבד.והודעה מוקדמת או בפרסום כלשהו, בין מראש בצורך כל המוחלט, ללא 

שביצע את אחת הפעולות המפורטות בסעיפים  MYOFERחבר מועדון  –  "משתתף" .2.2

 .3.2.2או  3.2.1

 בכפוף להוראות תקנון זה.על בהגרלה  ואשר שמ משתתף אחד ויחיד – "זוכהה" .2.3

כרטיס המקנה זכות שווה לעלות בגורל לזכיה בפרס. כרטיס  –הגרלה" כרטיס ל" .2.4

או  3.2.1להגרלה יינתן למשתתף אשר ביצע את אחת הפעולות המפורטות בסעיפים 

   והפך למשתתף כהגדרתו דלעיל.  3.2.2

ו/או ממלא  עורך המבצעעל ידי  ואו מי שימונה תחתייניב ברק  עו"ד - "מפקחה" .2.5

 .מקום שימונה על ידו

 .כל קניוני עופר בישראל –" קניוני עופר" .2.6

 

 תנאי השתתפות במבצע .3
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, זהבתקנון המפורטים  ם והדרישותתנאיהיעמוד בכלל ש ,(18)מעל גיל  בוגר יחידכל  .3.1

 .במבצע להשתתףרשאי  יהא

 המפורטות להלן: 2-הן אחת מלקבל כרטיס להגרלה האפשרויות בהן משתתף יכול  .3.2

  055-9100200הייעודי לפעילות ממספר הטלפון  מסרוןאת הקיבל ש משתתף 3.2.1

אותו משתתף  , אשר נמצא בבעלותו וכןמספר הרכב שלו למסרון אתוהשיב 

  .MY OFERלאפליקציית  נרשם

ית באפליקציפעילות העמוד הייעודי לשהזין את מס' הרכב שלו דרך  משתתף 3.2.2

MYOFER.  

יהיה זכאי לכרטיס אחד  3.2.2או  3.2.1כל מי שעמד בכל התנאים המפורטים בסעיף  .3.3

 להגרלה. כל כרטיס יהיה בעל סיכוי שווה לזכות בהגרלה.

תנאי להשתתפות במבצע, לא מוטלת על  היאהגם שמסירת הנתונים  )א(: כי, מובהר .3.4

ידוע  )ב(כי  וכן; המבצע רךעואלה ל נתוניםהמשתתף כל חובה שבדין למסור 

ימסור  אותםלעשות שימוש בנתונים  יהמבצע עשו ךעור כי, עליו ומוסכם למשתתף

 אם חברות)לרבות  לה קשורים לתאגידים להעבירם וכןהעסקיים,  לצרכיההוא 

 ךעור )ג(להוראות הדין; וכן כי  בכפוף הכלאחיות( ולשותפים עסקיים,  וחברות

 להעביר את הנתונים אל מחוץ לגבולות המדינה. רשאי האיהמבצע 

ו/או השבה למסרון ו/או כניסה לעמוד הייעודי באפליקציה  הנתונים מסירת בעצם .3.5

 קרא כי המשתתף מאשרלפי המוקדם מבין המפורטים לעיל,  MYOFERאו באתר 

 .עצמו על מקבלן והוא זה תקנון הוראות את בעיון

המבצע ולכל מי מטעמו )לרבות  לעורך המשתתף מאשר הנתונים מסירת בעצם .3.6

 סוגו מיןתאגידים קשורים לו( לפנות אליו בהצעות שיווקיות ו/או פרסומיות מכל 

 או מוצרים לרכישת שוברים הצעת של דרך על לרבותשהוא באמצעי הדיוור השונים, 

 וףבכפ הכל"(, הפניות)להלן: " תקופתיים מידע עלוני משלוח דרך עלאו /ו שירותים

 מעוניין שאינו ככל, הזכות שמורה למשתתףלהוראות הדין. מובהר בזה, כי  ובהתאם

)בין  הפניות למשלוח התפוצה מרשימת שמו הסרת את לבקש, כאמור פניות בקבלת

)אם  שתישלחנה"ל הדוא בהודעות המתאימה הרובריקה סימון באמצעות, היתר

או באמצעות השבת המילה "הסר"  המבצע לעורכת רשום בדואר, אליו( תישלחנה

 (. פי החוק-למסרונים או בכל דרך אחרת שנקבעה על

דיוק בנתונים שיימסרו בידי המשתתף עלולים -מובהר, כי כל טעות, אי בהירות או אי .3.7

)לרבות אי דיוק בנתונים לגבי מספר הרכב אותו  ממשתתף הפרסלהביא לשלילת 

או  במהלך תקופת המבצעוכה זכשמו של אותו משתתף הוגרל , אף אם סיפק

כל טענה  למשתתףומבלי שתעמוד  המבצע ךעור של ופי שיקול דעתל , הכללאחריה

 .בעניין

 

 הזכייה 4
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 דאח זוכה ,המבצע תקופת מתוםהמאוחר  לכלימים  30 תוךהמבצע תגריל  עורכת 4.1

 תתבצע כאמור הפרסשל  הגרלהבפרס. זכה יוכה זוה במבצעהמשתתפים  מבין

 חקמפ בנוכחות המבצע עורכת מטעם נציגיםאו /ו נציגידי  על המבצע ךעור במשרדי

 . ההגרלה ביצוע על פיקוח לצורך מטעמו שימנההמבצע ו/או מי 

שוברי הדרים קארד  יתקבל כדלקמן:מובהר בזאת כי הפרס  הפרס יוענק לזוכה. 4.2

יתקבלו באמצעות קודי קופון פיזיים או דיגיטאליים לבחירת עורכת המבצע ואלו 

תקנה למשתמש זכות להיכנס לקניון שנה הזכות לחניה ל₪.  3,000יכילו ערך צבור של 

שבחר מבלי לשלם עבור החניה. מובהר בזאת, כי למעט הזכות שלא לשלם ביציאה 

וזאת בעבור רכב אשר בבעלותו של הזוכה ורשום  (השנה)לכל  עבור החניהבמהחניון 

לא תהיה לזוכה כל זכות בחניה ו/או בכל חלק אחר בשטחו של הקניון לרבות על שמו, 

   כלשהן.זכויות קניין 

 .הדין להוראות בהתאם, הנדרש ככל, יפורסמו המבצע תוצאות 4.3

ת הפרטים אשר באמצעו הזוכהככל שעורכת המבצע לא תצליח ליצור קשר עם  4.4

 7 לחלוףעד  וזאת MYOFERבאפליקציית ו/או אתר האינטרנט של  ויד-הושארו על

תהא עורכת , ידי עורכת המבצע-ניסיון ההתקשרות הראשון שבוצע עליום מ ימים

ו/או לבטלו ו/או לערוך  אחר לזוכהזוכה אותו של  הפרסרשאית להעניק את  המבצע

שלא נדרש. מובהר, למען הסר ספק,  לאותו פרסמבצע חדש ו/או מבצע המשך ביחס 

ו/או זוכה אשר לא השיב להודעת הזכייה  במועד הפרסליטול את  זכהזוכה שלא  כי

 . והא זכאי לכל פיצוי או תמורה תחתיי, לא הפרסזוכה אשר לא מימש את מלוא  ו/או

פטור הא י המבצע ךעורזוכה, הלידי  הודעת הזכייהמסירת עד וממ כי ,מובהר ומוסכם 4.5

 .המימושו/או ההודעה על הזכייה קבלת מכל אחריות בקשר עם 

ניתן כמות שהוא, הוא אינו ניתן לזיכוי, החלפה, פדיון, או  הפרסכל מרכיב בקשר עם  4.6

  סיבה שהיא. לם דבר בגין אי ניצולו מכלהחזרה, ולא ישו

 שונות 5

, ואין בכל מסמך אחר המבצעל תנאי א ומוחלט את כהאמור בתקנון זה ממצה באופן מל 5.1

כדי לגרוע מתוקפו או לשנותו או להאפיל עליו.  - המבצעלרבות פרסומים שונים אודות  -

בכל מקרה של סתירה בין כל פרסום שהוא לבין האמור בתקנון זה, יגבר האמור בתקנון 

 זה.

, על המשתתפים במבצע ההשתתפות במבצע אסורה על העובדים בעסקים שבקניונים 5.2

, על מפקח המבצע ועל בני משפחותיהם של נים המשתתפים במבצעת הקניועובדי חבר

 כל הנ"ל.

, ככל שתחול, הפרסו/או מימוש  הפרסכל חבות מס בגין קבלת ההודעה על הזכייה ו/או  5.3

 מוטלת על הזוכה בלבד ומצויה באחריותו המלאה.

משתתפים לכל פגיעה ו/או נזק שייגרמו ל ו/או מי מטעמו לא יהא אחראי המבצע עורך 5.4

, בין במישרין ובין בעקיפין, בין המבצע( ו/או למי מטעמם בקשר עם הזוכל)ובכלל זה 

למשתתף ו/או למי מטעמו לא תהא כל טענה צפויים, ו אינםאם הם צפויים ובין אם הם 
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שא בכל אחריות יממילא לא י המבצע ך, ועורהמבצעבקשר עם  המבצע ךכלפי עור

  .הפרסמו/או  מהמבצעלטענות או טרוניות משתתף כאילו לא רווה נחת 

, הפרס עם בקשר המבצע משתתפי כלפי באחריות יישאו לא ומטעמ מי או/ו המבצע ךעור 5.5

בין במישרין ובין  ,ושל אחרת תכונה כל או/ו ואספקת, ותקינות, ו, איכותומימוש

 היה פיצוי כל למשתתף יהא חייב ולא בעקיפין, בין אם הם צפויים ובין אם אינם צפויים,

  .שהיא סיבה מכל הזוכה רצון לשביעות אינה וההטבה

 דרישה, טענה כל על חוזר ובלתי סופי ויתור, ועניין דבר לכל, מהווה במבצע ההשתתפות 5.6

 או/ו לתקלה בקשר, קשורה חברה או/ו בת חברת או/ו המבצע ךעור נגד תביעה או/ו

 עיכוב או/ו נפש עוגמת או/ו רצון שביעות חוסר או/ו פגם או/ו התאמה אי או/ו קלקול

 .וומימוש הפרס עם בקשר במלאי מחסור או/ו באספקה

המשתתף מצהיר בזאת באופן בלתי חוזר, כי אין לו ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או  5.7

בכל הקשור במישרין או בעקיפין  המבצע טענה, תביעה או דרישה כלפי עורך מטעמו, כל

 עם תקנון זה.  

הבלעדי,  ורשאי למנוע ו/או להגביל את ההשתתפות במבצע לפי שיקול דעת המבצע עורך 5.8

למנוע ו/או להגביל זכייתו של משתתף אשר יעשה שימוש לא תקין ו/או לא  ובכלל זה,

)ובכלל זה באופן שאינו עולה בקנה אחד עם הוראות  דיהאתר הייעובקשר עם מהימן 

ו/או מערכותיו ועוד(, ולא  המבצעתקנון זה, ו/או באורח הנחזה לניסיון הערמה על ככלי 

בקשר עם מניעה ו/או  המבצע זו טענה או זכות תביעה כנגד עורךתעמוד למאן דהוא אי

 הגבלה כאמור.

פי הוראות תקנון זה ו/או לשנות את  את הזכות לפעול על ושומר לעצמ המבצע ךעור 5.9

הבלעדי  ומפעם לפעם )לרבות את הוראות תקנון זה(, הכל לפי שיקול דעת המבצעתנאי 

 והמוחלט, ללא צורך במתן או בפרסום הודעה כלשהי, בין מראש ובין בדיעבד.

, בהתאם במבצע. ההשתתפות נקבהתקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון  5.10

 תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים כאחד.להוראות 

נו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט יה - המבצעועל  -תקנון זה הדין החל על  5.11

מוקנית לבית המשפט המוסמך  המבצעזה ו/או בקשר עם  תקנוןהבלעדית בקשר עם 

 בתל אביב יפו.

 


