
 
 

 (מוגבלת)שותפות  סנטרואוטושעורכת  מבצעתקנון 

 תקנון הגרלה רכב במתנה

HAPPY NEW CAR 

 הגדרות .1

. חולון, 26 הרוקמים, 550212864, מספר שותפות מוגבלת שותפות אוטוסנטר

  074-760-7777: טלפון

 

 או" חברה"ה
"עורכת 
 "ההגרלה

 

 של האחרון ביום אחת הגרלה תיערך במסגרתונושאת פרסים,  ההגרל מבצע

 לפרסומת הגרלות לעריכת הכללי להיתר בהתאם חברהעל ידי ה תקופת המבצע

 אשר"( והכללי יתרהה)להלן:" 1977 -"ז התשל העונשין חוק לפי מסחרית

 .ותקנונ הוא זה תקנון

 

 מבצע"
 "ההגרלה
 

 . 074-7607793, טלפון חולון ,26הרוקמים מרחוב רו"ח חיים סלה, 

 

 

 בגורל במסגרת ההגרלות לפי תנאי תקנון זה. האשר על ףהמשתת

 

 על"המפקח 
 "ההגרלה

 
 

"המועמד 
 "לזכייה

 

לקבלת הפרס ועמד בכל יתר תנאי  ומועמד לזכייה אשר הוכחה זכאות ףמשתת

 תקנון זה.

 
 ה"הזוכ

 בהגרלה"
  

 רכב לרכישת על הסכם החברה עם חתמוהחברה אשר פרטיים של  לקוחות

 את לחברה שילמו, המבצע תקופת במהלך( "רכב לרכישת הסכם") החברהמ

 ,"(הרכישה השלמת)" הרכב לרכישת ההסכם פי על הרכב בגין התמורה מלוא

 יזכושתיערך בסוף תקופת המבצע  בהגרלה .בכל הוראות תקנון זה ומדע ואשר

ליום  ועד, המבצע תקופת במהלךרכישה  השלמת שביצעולהשתתף הלקוחות 

 .זה שבתקנון ההשתפות בתנאי כמפורט, ההגרלה עריכת מועד לפניש

, תיקבע על פי רכישה השלמתאת  שביצעוזה מובהר, כי זהות הלקוחות  לעניין

הלקוחות ו/או מי מטעמם  מאת התקבלושבידי החברה, כפי  המצוייםהנתונים 

 .רכישה השלמת ביצוע צורךבעת מילוי פרטיהם במסמכים הרלוונטים ל

אך ורק על המשתתף  חלה ומדויק מלא באופן אלו מסמכים מילוי עלהאחריות 

  "ל.הנ הנתונים מסירתאו למפקח אין ולא תהיה כל אחריות על /ו ולחברה

 "ים/משתתף"

 .זה לתקנון 5 בסעיף מפורט הפרס

 

 "פרס"
 



 
 

 .18:00 בשעה 29.2.20 ליום דעו 09:00 בשעה 1.1.20מיום  להח

 

 באופן לבטל או לקצר או להאריך, המבצע תקופת את לשנות רשאית החברה

 .מטעמה מיאו /ו החברה ידי על יפורסמו אשר לעדכונים בהתאם, מוחלט

 קופת"ת
 "המבצע

 פרשנות .2

הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם או אי התאמה כלשהי בין /בכל מקרה של סתירה ו .2.1

 .תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין, או ההגרלה בכל אמצעי המדיה/בדבר המבצע ו

התקנון המעודכן . כי ייתכן ובמהלך המבצע יעודכן התקנון תשומת ליבו של המשתתף מופנית לכך .2.2

שם ניתן יהיה לעיין בתקנון , ובמשרדי המפקח החברהיהיה זמין בכל עת באתר האינטרנט של 

 . בתיאום מראש

הכותרות שניתנו לסעיפים בתקנון זה נועדו לנוחות הקריאה של התקנון בלבד ואין ליתן להן כל  .2.3

 .משמעות לצורך הבנתו ופרשנותו של תקנון זה

  .או רבים/בתקנון זה השימוש הינו בלשון יחיד זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו .2.4

 בהגרלה השתתפות תנאי .3

 :כדלקמן הינם במבצע להשתתפות התנאים

 רכישהה השלמת ביצועבפועל בגין  תשלוםלבצע  החברה לקוח, על ההגרלה במבצע להשתתף כדי .3.1

 העברת, כאשר הראיה היחידה לביצוע התשלום כאמור תהא מבצעהבתוך תקופת  רכב לרכישת

  .הגרלהמבצע הללקוח, אשר מהווה תנאי סף להשתתפות ב מהחברה הרכב על בעלות

כפי , תתאפשר רק לאחר שהמשתתף נתן את הסכמתו לתנאי תקנון זה ההגרלהבמבצע  השתתפות .3.2

 . שהתפרסם בעיתונות הכתובה ובאתר האינטרנט של החברה

תקנון  ועמידה ביתר תנאי הגרלה הוא עמידה בכל דרישות לעילמבצע הכי תנאי להשתתפות ב מובהר .3.3

 .זה

עוזר  ,המפקח ועובדיו, מנהלי ועובדי החברה: הגרלה לא יהיו רשאים להשתתף או לזכותמבצע הב .3.4

 החברה עם, ספקי החברה, אנשי מכירות חיצוניים, סוחרי רכב שעובדים העורכת ההגרלה ועובדי

, בן זוג –לעניין סעיף זה " בן משפחה. "ל"ובני משפחותיהם של כל הנ רכבים ממנה רוכשים או/ו

 .אחים ואחיות, ילדים, הורים

 .הגרלה כפופה לעמידה בתנאים המפורטים בהיתר הכללימבצע הההשתתפות ב .3.5

כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות  -" בגיר)"פרסים יחולקו לבגירים בלבד  .3.6

כים לכל והם יחשבו זו, ייוחס לאפוטרופוסים של אותו קטין, פרס שזכה בו קטין(. 1962 -ב"התשכ



 
 

 .דבר ועניין

 מפקח .4

המפקח יפקח על  .חולון 26 הרוקמים, מרחוב סלה חיים "חרוכולו ישמש  ההגרלה כמפקח על מבצע .4.1

מידע, בירורים או טיפול  לקבלת .ועל פי הוראות ההיתר הכללי ביצוע ההגרלה כמפורט בתקנון זה

 בשעות העבודה המקובלות.  לעיל הרשומים הפרטים באמצעות למפקח לפנות ניתןבפניות הציבור 

 .ההגרלה המפקח או נציג מורשה מטעמו ידאגו לקיום כללי מבצע .4.2

סמכותו של המפקח לפסוק בכל מקרה של חילוקי דעות בין החברה למשתתף כלשהו ובין ב .4.3

כן יהיה המפקח מוסמך . המשתתפים לבין עצמם או בקשר לכל טענה של זכייה או של טוען לזכייה

לפסילתם של משתתפים מלהשתתף , לכשירותם של משתתפים להשתתף במבצעלפסוק בכל הקשור 

ו/או במקרה בו עולה חשד כי נפל פגם ו/או מכל  במבצע וכן במקרה של אי הבנה או פרשנות התקנון

 . סיבה הקשורה לתרמית או כל סיבה רלוונטית אחרת

 הפרס .5

, בהתאם ובכפוף הגרלהמבצע הב לזוכה "חש (אלף בעיםש) 70,000לסך של  עד זיכוי מתן הינו פרסה .5.1

 .הזוכה של הרכב לרכישת בהסכםלמחיר הרכב אשר שולם על ידי הזוכה כאמור, כמפורט 

 בהסכם, כמפורט עלותו אשרעל רכב  רכישה השלמת ביצע הזוכהלצורך הבהרה: במקרה בו  דוגמא

זיכוי מלא על הרכב אותו רכש מהחברה, קרי זיכוי  יקבל"ח, הזוכה ש 65,000היא  ,הרכב לרכישת

 בהסכםעלותו, כמפורט  אשרעל רכב  רכישה השלמת"ח. במקרה בו הזוכה ביצע ש 65,000בסך 

 לשלם ובכך"ח, ש 70,000יהיה זכאי לקבל זיכוי בסך של  הזוכהש"ח,  85,000, היא הרכב לרכישת

 "ח.ש 15,000 של כולל סך מהחברה רכש אותו הרכב על

ימסרו לחברה על ידי  יו, אשר פרטהזוכהבנקאית לחשבון הבנק של  העברה באמצעותיינתן  הזיכוי

    .הזוכה

 .לעיל 5.1בסעיף  כאמוראחד  פרס יוענק ההגרלה מבצע במסגרת .5.2

, הזוכהלרכישת הרכב של  בהסכםהזוכה בהגרלה תיקבע על פי הפרטים המופיעים  זהותכי  מובהר .5.3

 . הרכישה השלמתביצוע  במסגרת אצלה שהתקבלו כפיוהמצויים בידי החברה, 

רוכש הרכב, אשר שילם בפועל על הרכב  כי ההעברה הבנקאית תתבצע לחשבון הבנק של מובהר עוד .5.4

  כאמור.

בהתאם לתנאי  הבהגרל הלזוכ הפרס הוענק כאילו הדבר ייחשב, לעיל כאמור זיכויה ביצוע מרגע

 מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בעניין. הבהגרל ההתקנון, והזוכ

המחיר ששילם  בגובה רקזה,  5ספק מובהר כי זוכה בהגרלה יהא זכאי לזיכוי כאמור בסעיף  להסרת .5.5

ו/או  פרס לכל זכאי יהיה ולא, בהגרלה הזכייה את לו הקנה האשר מספר הרכישה השלמת בעת

 בגורל.  העל לא ןמספר, אשר בגין הזמנות אחרות שביצע, אם ביצע, במהלך תקופת המבצע זיכוי



 
 

 .בכל אופן שהוא ומסירת וצורת הפרס את לשנות או להמיר ניתן לא .5.6

 .מטעמה למי או/ו לחברה כלשהו בתשלום מותנית אינה הפרס קבלת .5.7

 ההגרלה .6

שהוזן למערכת  רכישה השלמתבמשרדי החברה. כל מספר  9:00 בשעה 1.3.20תיערך ביום  ההגרלה .6.1

 הרכישה השלמתמספר  כי מובהר, ספק הסר למען. בהתאם להוראות תקנון זה ישתתף בהגרלה

 לא ישתתף בהגרלה. (ההגרלה שלפני היום)קרי,  29.2.19ביום  23:59שהוזן אחרי השעה 

 :ההגרלה עריכת אופן .6.2

, המפקח )על ידי עכבר או מקלדת המחוברים למחשב( אקראי באופן סמןי ,ההגרלהעריכת  במועד

המשתתפים  ההזמנותמספרי  כלל רשימתאחד מתוך  רכישה השלמת מספראו מי שמורשה מטעמו, 

 להביט מבלי וזאת, אשר הוזנו לקובץ מסד נתונים במחשב, בהתאם להוראות התקנון ,בהגרלה

 .ו/או במסך המחשב בו מוצגת הרשימה ברשימה

, או במיקום אחר עליו תורה החברה חולון ,26 הרוקמים' במשרדי החברה ברח ךתיער ההגרלה .6.3

 . המפקח בפיקוח

 .הזכאים להשתתף בהגרלה הלקוחות ביןמ רק פרסה יוגרל בהגרלה .6.4

לזכייה אשר יבואו  נוספים הזמנות מספרישלושה  בחרויי, בה הזוכה ובחירת הגרלההקיום  לאחר .6.5

, ואשר ישמשו כמועמדים חלופיים לזכייה בהתאם לסדר הזוכה הרכישה השלמת מספרבמקום 

 אם ובין זה בתקנון המפורטת אם בין), במקרה בו מסיבה כלשהי "(מילואים זוכי: "להלן)בחירתם 

 להשתתף זכאי היה לא כי יתברר או/ו הזכיה את לממש יוכל לא לזכייה המועמד( אחרת סיבה

המילואים ימוספרו מהמספר  זוכי. זה תקנון להוראות בהתאם תבוטל זכייתואו /ו הגרלהמבצע הב

זוכה ולא  אותר. כזוכי מילואים דירוגםולפי סדר זה יקבע , הנמוך לגבוה על פי סדר העלאתם בגורל

 . המילואים זכאים לכל פרס שהואזוכי לא יהיו  –בוטלה זכייתו 

 ההזוכ איתור .7

 וכן הודעה באמצעות דואר אלקטרוני המועמד לזכייה הודעה טלפונית יקבל, ההגרלהתום  עם .7.1

 הרכישה השלמת מסמכיעל גבי  המופיעים תולכתוב למספר הטלפון ובדבר זכיית ובדואר רשום

 .בגורל עלה המספר אשר

זמן סבירים  במרווחי, עצמה ההגרלה ביוםייעשו  הניסיונות ליצור קשר טלפוני עם המועמד לזכייה .7.2

, יתבצעו ניסיונות לאיתורו הטלפוני של המועמד בנוסף. ניסיונות( 3)ולכל הפחות ייעשו שלושה 

 .המבצע במסגרת ההגרלה עריכת ממועד עסקים ימי( 3)לזכייה בפרס עד לתום שלושה 

 צעבבמ ההגרלה תוצאות פרסום מיום יום 30 של למועד עד הפרס את לקבל זכאי יהא לזכייה מועמד .7.3



 
 

)להלן:  הםימבינ המאוחר לפי, זכייתו בדבר, רשום בדואר לזוכה ההודעה משלוח מיום אוההגרלה 

 .("הפרס קבלת"מועד 

 או/ו ,הפרס קבלת למועד עד הפרס את לו ולהעניק לאתר החברה בידי עלהלזכייה שלא  מועמד .7.4

. תבוטל וזכייתו לפרס זכאי יהיה לא זה תקנון תנאי לפי אחרת מסיבה נפסל אשרמועמד לזכייה 

וכך הלאה עד שיאותר , המילואים הבא אחריו זוכההחברה תנסה ליצור קשר עם , כאמור במקרה

 המועמד, שהיא סיבה מכל נפסלו או/ו אותרו ולא במידה. התנאי תקנון ז יתרהעומד ב מילואים זוכה

, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות ככל שתחליט עם הפרס, המילואים זוכי וכל לזכייה

 .לדין בכפוף, למשתתפים ולחלק שלא לרבות

 .בהגרלה בהתאם לקבוע בהיתר הכללי ההזוכ םאת ש תפרסם החברה .7.5

 .מהחברה אחר פיצוי לכל זכאי יהיה ולא לפרס זכאי יהיה לא נפסל אשר זוכה .7.6

 הפרסום הזוכ .8

 ההזוכ םלפרסם את ש תרשאי תהא החברה פי ההיתר הכללי,-מבלי לגרוע מכל חובת פרסום על .8.1

סוכמו בין החברה לבין באופן ובמועדים שי וופרטים נוספים אודותי ויתותמונ, ומענ, בהגרלה

)למעט שם הזוכה( לא חלה על החברה כל חובה לפרסם את הפרטים האמורים מובהר כי . הזוכה

  .דין לכל ובכפוף, החברההבלעדי של  ההפרסום הוא לפי שיקול דעתו

 בהסכמת הזוכה לפרסום פרטיו או תמונותיו )למעט שמו של הזוכהמובהר כי הזכייה אינה מותנית 

ניתנה  ו/או פרטים נוספים שיידרשו מעת לעת במסגרת הוראות ההיתר הכללי, שביחס לפרסומם

 הסכמת כל אדם המשתתף בהגרלה מראש מעצם השתתפותו במבצע ההגרלה(.

להגרלה בהודעה  בקשרמשתתף יוכל להודיע על חוסר הסכמתו לפרסום פרטיו כאמור בסעיף זה  .8.2

, יפורסמו רק הפרטים שההיתר הכללי דורש לפרסמם לגבי הזכייה, במקרה כזה. בכתב למפקח

  .לפרסום זהלא ניתן לסרב . בהתאם להיתר

  להוראות ההיתר הכללי. תוצאות מבצע ההגרלה יפורסמו בהתאם .8.3

 מחירוןההנחה ממחיר מבצע ה .9

ממחירון לוי יצחק לרכב משומש מבעלות פרטית, ₪  30,000מבצע, תינתן הנחה של עד הבמסגרת  .9.1

  רכבים.  700רכבים מתוך מלאי של  35-ההנחה המרבית תינתן לפחות ל .לפני הפחתות ותוספות

החברה תנהל רשימת רכבים המשתתפים במבצע. ההחלטה לגבי הרכבים המשתתפים תתקבל על  .9.2

  . ועשויה להתעדכן מעת לעת פי מגוון שיקוליה המסחריים של החברה

  כללי .10

 איננה ההגרלה במבצע ההשתתפות, הרכישה השלמת נשוא הרכבמלבד התשלום עבור  כי יצוין .10.1



 
 

  .מטעמה למי או/ו לחברה כסף בשווה ולא בכסף לא כלשהו בתשלום כרוכה

התקנון המעודכן . תשומת ליבו של המשתתף מופנית לכך כי ייתכן ובמהלך המבצע יעודכן התקנון .10.2

 . בכל עת לשימושו של המשתתף ובאתר החברה המפקח במשרדי ,החברה במשרדייהיה זמין 

בהשתתפותו במבצע ההגרלה מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף והרוצה להשתתף כי קרא את  .10.3

התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף והרוצה 

 להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.  

 .כפופות להוראות ההיתר הכללי, של המבצע ככל שהן נוגעות להיבטי ההגרלה, הוראות תקנון זה .10.4

 בכל, תקלות או/ו הפרעות או/ו שיבושים להתרחש עשויים, החברה ציממא אף על כי ידוע למשתתף .10.5

 . ההגרלה מבצע משלבי שלב

 כל כי במבצע המשתתף מסכיםההגרלה  במבצע בהשתתפותו, לעיל האמור מכלליות לגרוע לימב .10.6

 בין לרבות) מלחמה, עליון בכוח מקורם אשר, בקשר עם מבצע ההגרלה 'וכדר איחו, שיבוש, תקלה

, תלויים בחברה שאינם, ב"וכיו טבע אסונות, פיגועים, שביתה(, ישראל שאינם גורמים או מדינות

 .תרופה או/ו זכות או/ו סעד בכל המשתתף את יזכו ולא, זה תקנון של להפרה כלל יחשבו לא

 עקב הפרס את לממש היכולת אי או למימוש אופן או צורה בכל אחראית תהיה ולא איננה החברה .10.7

 עם בקשר או/ו בפרס אחר פגם כל או דחייה עיכוב, שיבוש כל לגבי או/ו בה תלויות שאינן נסיבות

 . ומימוש לגבי או/ו הפרס

 במבצע הפרס את לשנות או/ו להחליף רשאית תהא החברה. להמרה ןנית ואינההגרלה  במבצע רספה .10.8

 . מראש הודעה מתן תוך דעתה שיקול פי על, דומים פרסים או/ו בפרס ההגרלה

 החברה ידי על שינתן ומראש בכתב באישור אלא העברה או להסבה ניתנת אינה לפרס הזכאות .10.9

 . הבלעדי דעתה לשיקול בכפוף

 לידי הפרס את למסור שלא רשאית תהא החברה, דין כל תאווהור זה תקנון מהוראות לגרוע ליבמ .10.10

 . המפקח באישור החברה דעת שיקול פי על, כדין שאינו במעשה או עבירה במעשה אליו שהגיע מי

 שיקול פי על, כולו ההגרלה מבצע את או מהמבצע חלקים לבטל הזכות את לעצמה שומרת ברהחה .10.11

 למנוע כדי בה יש אשר העהפר או מניעה, שיבוש, תקלה חלה כי יתברר בו במקרה, דעתה

, עקב אילוצים שאינם תלויים בה ומכל סיבה אחרת, במבצע מלהשתתף היכולת את ממשתתפים

 .ההגרלה על המפקח לאישור בכפוף והכל

 אופן, ותההגרל מועדי לרבות, ההגרלה מבצע ותקופת נהלי, תוכן, מבנה את לשנות רשאית ברהחה .10.12

 אשר במקרים הכל, דעתה שיקול פי על, הפרס חלוקת ואופן, )ים(הפרס תוכמו סוג, ותההגרל ביצוע



 
 

 . סביר פרסום מתן תוך וזאת, זה מעין עדכון יצדיקו

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות ככל שתחליט עם הפרסים שלא חולקו לאחר סיום תקופת  .10.13

 .לדין בכפוף, המבצע

בפרס תחייב תשלומי  החברה לא תהיה חייבת בתשלום מס כלשהו בגין מתן הפרס. במידה והזכיה .10.14

 להוראות בהתאם תהיה, המיסים לרשות הדיווח ובתח .מיסים, יוטלו המיסים על הזוכה בלבד

-"גהתשנ(, פרסים נושאת פעילות או הגרלות, הימורים בשל מתשלומים)ניכוי  הכנסה מס תקנות

2003. 

 .החברה מערכות לשעות ובהתאם, ישראל שעון לפי הן השעות כל .10.15

 למשתתף שנקבעו מועד או/ו תאריך כל להקדים או/ו לדחות דעתה שיקול פי על רשאית החברה .10.16

 את החברה תפרסם כך בעשותה. הדין להוראות בכפוף, אחר מועד או/ו לפרס זכאותו הוכחת לצורך

 .למשתתף תודיע או סביר באופן השינוי דבר

 קידום לשם שימוש זה בפרסום ולעשות בפרסים הזכייה דבר את לפרסם רשאית תהיה החברה .10.17

 . והכל בכפוף להוראות ההיתר הכללי מכירותיה

וכן  www.autocenter.co.ilשל החברה מידע ופרטים על המבצע ניתן לקבל באתר האינטרנט  .10.18

  .batelt@hertz.co.il או בכתובת אימייל 7777-760-074באמצעות המפקח בטל': 


	1. הגדרות
	2. פרשנות
	2.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע ו/או ההגרלה בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
	2.2. תשומת ליבו של המשתתף מופנית לכך כי ייתכן ובמהלך המבצע יעודכן התקנון. התקנון המעודכן יהיה זמין בכל עת באתר האינטרנט של החברה ובמשרדי המפקח, שם ניתן יהיה לעיין בתקנון בתיאום מראש.
	2.3. הכותרות שניתנו לסעיפים בתקנון זה נועדו לנוחות הקריאה של התקנון בלבד ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ופרשנותו של תקנון זה.
	2.4. בתקנון זה השימוש הינו בלשון יחיד זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

	3. תנאי השתתפות בהגרלה
	התנאים להשתתפות במבצע הינם כדלקמן:
	3.1. כדי להשתתף במבצע ההגרלה, על לקוח החברה לבצע תשלום בפועל בגין ביצוע השלמת הרכישה לרכישת רכב בתוך תקופת המבצע, כאשר הראיה היחידה לביצוע התשלום כאמור תהא העברת בעלות על הרכב מהחברה ללקוח, אשר מהווה תנאי סף להשתתפות במבצע ההגרלה.
	3.2. השתתפות במבצע ההגרלה תתאפשר רק לאחר שהמשתתף נתן את הסכמתו לתנאי תקנון זה, כפי שהתפרסם בעיתונות הכתובה ובאתר האינטרנט של החברה.
	3.3. מובהר כי תנאי להשתתפות במבצע ההגרלה הוא עמידה בכל דרישות לעיל ועמידה ביתר תנאי תקנון זה.
	3.4. במבצע ההגרלה לא יהיו רשאים להשתתף או לזכות: מנהלי ועובדי החברה, המפקח ועובדיו, עוזר עורכת ההגרלה ועובדיה, ספקי החברה, אנשי מכירות חיצוניים, סוחרי רכב שעובדים עם החברה ו/או רוכשים ממנה רכבים ובני משפחותיהם של כל הנ"ל. "בן משפחה" לעניין סעיף זה – ב...
	3.5. ההשתתפות במבצע ההגרלה כפופה לעמידה בתנאים המפורטים בהיתר הכללי.
	3.6. פרסים יחולקו לבגירים בלבד ("בגיר" - כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב- 1962). פרס שזכה בו קטין, ייוחס לאפוטרופוסים של אותו קטין, והם יחשבו זוכים לכל דבר ועניין.

	4. מפקח
	4.1. כמפקח על מבצע ההגרלה כולו ישמש רו"ח חיים סלה, מרחוב הרוקמים 26 חולון. המפקח יפקח על ביצוע ההגרלה כמפורט בתקנון זה ועל פי הוראות ההיתר הכללי. לקבלת מידע, בירורים או טיפול בפניות הציבור ניתן לפנות למפקח באמצעות הפרטים הרשומים לעיל בשעות העבודה המקו...
	4.2. המפקח או נציג מורשה מטעמו ידאגו לקיום כללי מבצע ההגרלה.
	4.3. בסמכותו של המפקח לפסוק בכל מקרה של חילוקי דעות בין החברה למשתתף כלשהו ובין המשתתפים לבין עצמם או בקשר לכל טענה של זכייה או של טוען לזכייה. כן יהיה המפקח מוסמך לפסוק בכל הקשור לכשירותם של משתתפים להשתתף במבצע, לפסילתם של משתתפים מלהשתתף במבצע וכן ...

	5. הפרס
	5.1. הפרס הינו מתן זיכוי עד לסך של 70,000 (שבעים אלף) ש"ח לזוכה במבצע ההגרלה, בהתאם ובכפוף למחיר הרכב אשר שולם על ידי הזוכה כאמור, כמפורט בהסכם לרכישת הרכב של הזוכה.
	דוגמא לצורך הבהרה: במקרה בו הזוכה ביצע השלמת רכישה על רכב אשר עלותו, כמפורט בהסכם לרכישת הרכב, היא 65,000 ש"ח, הזוכה יקבל זיכוי מלא על הרכב אותו רכש מהחברה, קרי זיכוי בסך 65,000 ש"ח. במקרה בו הזוכה ביצע השלמת רכישה על רכב אשר עלותו, כמפורט בהסכם לרכיש...
	הזיכוי יינתן באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק של הזוכה, אשר פרטיו ימסרו לחברה על ידי הזוכה.
	5.2. במסגרת מבצע ההגרלה יוענק פרס אחד כאמור בסעיף 5.1 לעיל.
	5.3. מובהר כי זהות הזוכה בהגרלה תיקבע על פי הפרטים המופיעים בהסכם לרכישת הרכב של הזוכה, המצויים בידי החברה, וכפי שהתקבלו אצלה במסגרת ביצוע השלמת הרכישה.
	5.4. עוד מובהר כי ההעברה הבנקאית תתבצע לחשבון הבנק של רוכש הרכב, אשר שילם בפועל על הרכב כאמור.
	מרגע ביצוע הזיכוי כאמור לעיל, ייחשב הדבר כאילו הוענק הפרס לזוכה בהגרלה בהתאם לתנאי התקנון, והזוכה בהגרלה מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בעניין.
	5.5. להסרת ספק מובהר כי זוכה בהגרלה יהא זכאי לזיכוי כאמור בסעיף 5 זה, רק בגובה המחיר ששילם בעת השלמת הרכישה אשר מספרה הקנה לו את הזכייה בהגרלה, ולא יהיה זכאי לכל פרס ו/או זיכוי בגין הזמנות אחרות שביצע, אם ביצע, במהלך תקופת המבצע, אשר מספרן לא עלה בגורל.
	5.6. לא ניתן להמיר או לשנות את הפרס וצורת מסירתו בכל אופן שהוא.
	5.7. קבלת הפרס אינה מותנית בתשלום כלשהו לחברה ו/או למי מטעמה.

	6. ההגרלה
	6.1. ההגרלה תיערך ביום 1.3.20 בשעה 9:00 במשרדי החברה. כל מספר השלמת רכישה שהוזן למערכת בהתאם להוראות תקנון זה ישתתף בהגרלה. למען הסר ספק, מובהר כי מספר השלמת הרכישה שהוזן אחרי השעה 23:59 ביום 29.2.19 (קרי, היום שלפני ההגרלה) לא ישתתף בהגרלה.
	6.2. אופן עריכת ההגרלה:
	במועד עריכת ההגרלה, יסמן באופן אקראי (על ידי עכבר או מקלדת המחוברים למחשב) המפקח, או מי שמורשה מטעמו, מספר השלמת רכישה אחד מתוך רשימת כלל מספרי ההזמנות המשתתפים בהגרלה, אשר הוזנו לקובץ מסד נתונים במחשב, בהתאם להוראות התקנון, וזאת מבלי להביט ברשימה ו/א...
	6.3. ההגרלה תיערך במשרדי החברה ברח' הרוקמים 26, חולון או במיקום אחר עליו תורה החברה, בפיקוח המפקח.
	6.4. בהגרלה יוגרל הפרס רק מבין הלקוחות הזכאים להשתתף בהגרלה.
	6.5. לאחר קיום ההגרלה ובחירת הזוכה בה, ייבחרו שלושה מספרי הזמנות נוספים לזכייה אשר יבואו במקום מספר השלמת הרכישה הזוכה, ואשר ישמשו כמועמדים חלופיים לזכייה בהתאם לסדר בחירתם (להלן: "זוכי מילואים"), במקרה בו מסיבה כלשהי (בין אם המפורטת בתקנון זה ובין אם...

	7. איתור הזוכה
	7.1. עם תום ההגרלה, יקבל המועמד לזכייה הודעה טלפונית וכן הודעה באמצעות דואר אלקטרוני ובדואר רשום בדבר זכייתו למספר הטלפון ולכתובת המופיעים על גבי מסמכי השלמת הרכישה אשר מספרה עלה בגורל.
	7.2. הניסיונות ליצור קשר טלפוני עם המועמד לזכייה ייעשו ביום ההגרלה עצמה, במרווחי זמן סבירים ולכל הפחות ייעשו שלושה (3) ניסיונות. בנוסף, יתבצעו ניסיונות לאיתורו הטלפוני של המועמד לזכייה בפרס עד לתום שלושה (3) ימי עסקים ממועד עריכת ההגרלה במסגרת המבצע.
	7.3. מועמד לזכייה יהא זכאי לקבל את הפרס עד למועד של 30 יום מיום פרסום תוצאות ההגרלה במבצע ההגרלה או מיום משלוח ההודעה לזוכה בדואר רשום, בדבר זכייתו, לפי המאוחר מביניהם (להלן: "מועד קבלת הפרס").
	7.4. מועמד לזכייה שלא עלה בידי החברה לאתר ולהעניק לו את הפרס עד למועד קבלת הפרס, ו/או מועמד לזכייה אשר נפסל מסיבה אחרת לפי תנאי תקנון זה לא יהיה זכאי לפרס וזכייתו תבוטל. במקרה כאמור, החברה תנסה ליצור קשר עם זוכה המילואים הבא אחריו, וכך הלאה עד שיאותר ...
	7.5. החברה תפרסם את שם הזוכה בהגרלה בהתאם לקבוע בהיתר הכללי.
	7.6. זוכה אשר נפסל לא יהיה זכאי לפרס ולא יהיה זכאי לכל פיצוי אחר מהחברה.
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	8.1. מבלי לגרוע מכל חובת פרסום על-פי ההיתר הכללי, החברה תהא רשאית לפרסם את שם הזוכה בהגרלה, מענו, תמונותיו ופרטים נוספים אודותיו באופן ובמועדים שיסוכמו בין החברה לבין הזוכה. מובהר כי לא חלה על החברה כל חובה לפרסם את הפרטים האמורים (למעט שם הזוכה) והפר...
	8.2. משתתף יוכל להודיע על חוסר הסכמתו לפרסום פרטיו כאמור בסעיף זה בקשר להגרלה בהודעה בכתב למפקח. במקרה כזה, יפורסמו רק הפרטים שההיתר הכללי דורש לפרסמם לגבי הזכייה, בהתאם להיתר. לא ניתן לסרב לפרסום זה.
	8.3. תוצאות מבצע ההגרלה יפורסמו בהתאם להוראות ההיתר הכללי.

	9. מבצע ההנחה ממחיר המחירון
	9.1. במסגרת המבצע, תינתן הנחה של עד 30,000 ₪ ממחירון לוי יצחק לרכב משומש מבעלות פרטית, לפני הפחתות ותוספות. ההנחה המרבית תינתן לפחות ל-35 רכבים מתוך מלאי של 700 רכבים.
	9.2. החברה תנהל רשימת רכבים המשתתפים במבצע. ההחלטה לגבי הרכבים המשתתפים תתקבל על פי מגוון שיקוליה המסחריים של החברה ועשויה להתעדכן מעת לעת.
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	10.1. יצוין כי מלבד התשלום עבור הרכב נשוא השלמת הרכישה, ההשתתפות במבצע ההגרלה איננה כרוכה בתשלום כלשהו לא בכסף ולא בשווה כסף לחברה ו/או למי מטעמה.
	10.2. תשומת ליבו של המשתתף מופנית לכך כי ייתכן ובמהלך המבצע יעודכן התקנון. התקנון המעודכן יהיה זמין במשרדי החברה, במשרדי המפקח ובאתר החברה בכל עת לשימושו של המשתתף.
	10.3. בהשתתפותו במבצע ההגרלה מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף והרוצה להשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף והרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
	10.4. הוראות תקנון זה, ככל שהן נוגעות להיבטי ההגרלה של המבצע, כפופות להוראות ההיתר הכללי.
	10.5. למשתתף ידוע כי על אף מאמצי החברה, עשויים להתרחש שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, בכל שלב משלבי מבצע ההגרלה.
	10.6. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בהשתתפותו במבצע ההגרלה מסכים המשתתף במבצע כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד' בקשר עם מבצע ההגרלה, אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע וכיו"ב, שאינם תלויים בחב...
	10.7. החברה איננה ולא תהיה אחראית בכל צורה או אופן למימוש או אי היכולת לממש את הפרס עקב נסיבות שאינן תלויות בה ו/או לגבי כל שיבוש, עיכוב דחייה או כל פגם אחר בפרס ו/או בקשר עם הפרס ו/או לגבי מימושו.
	10.8. הפרס במבצע ההגרלה אינו ניתן להמרה. החברה תהא רשאית להחליף ו/או לשנות את הפרס במבצע ההגרלה בפרס ו/או פרסים דומים, על פי שיקול דעתה תוך מתן הודעה מראש.
	10.9. הזכאות לפרס אינה ניתנת להסבה או העברה אלא באישור בכתב ומראש שינתן על ידי החברה בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.
	10.10. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, החברה תהא רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, על פי שיקול דעת החברה באישור המפקח.
	10.11. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהמבצע או את מבצע ההגרלה כולו, על פי שיקול דעתה, במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף במבצע, עקב אילוצים שאינם תלויים בה ומכל סיבה אחרת, והכל בכפו...
	10.12. החברה רשאית לשנות את מבנה, תוכן, נהלי ותקופת מבצע ההגרלה, לרבות מועדי ההגרלות, אופן ביצוע ההגרלות, סוג וכמות הפרס(ים), ואופן חלוקת הפרס, על פי שיקול דעתה, הכל במקרים אשר יצדיקו עדכון מעין זה, וזאת תוך מתן פרסום סביר.
	10.13. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות ככל שתחליט עם הפרסים שלא חולקו לאחר סיום תקופת המבצע, בכפוף לדין.
	10.14. החברה לא תהיה חייבת בתשלום מס כלשהו בגין מתן הפרס. במידה והזכיה בפרס תחייב תשלומי מיסים, יוטלו המיסים על הזוכה בלבד. חובת הדיווח לרשות המיסים, תהיה בהתאם להוראות תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בשל הימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים), התשנ"ג-...
	10.15. כל השעות הן לפי שעון ישראל, ובהתאם לשעות מערכות החברה.
	10.16. החברה רשאית על פי שיקול דעתה לדחות ו/או להקדים כל תאריך ו/או מועד שנקבעו למשתתף לצורך הוכחת זכאותו לפרס ו/או מועד אחר, בכפוף להוראות הדין. בעשותה כך תפרסם החברה את דבר השינוי באופן סביר או תודיע למשתתף.
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