תקנון הגרלה – הגרלת רכבים למתקינים – אלקטרמניה 7102
אלקטרה מוצרי צריכה ( )0110בע"מ
.1

כללי
אלקטרה מוצרי צריכה ( )1111בע"מ (להלן" :עורכת ההגרלה" או "אלקטרה") ,יוצאת במבצע
הגרלות אשר במהלכו תעניק עורכת ההגרלה זכות לקבלת פרסים ,למתקינים שרכשו במהלך תקופת
ההרשמה הרלבנטית מזגנים ישירות מאלקטרה או מסיטונאים המוכרים מזגני אלקטרה לצורך
מכירתם ללקוח הסופי (להלן" :מתקינ/ים") ,אשר בוצעה אקטיבציה/הפעלת אחריות למזגנים
האמורים במהלך תקופת ההרשמה הרלבנטית ,ואשר יירשמו להגרלה והכל כמפורט בתקנון זה
(להלן" :ההגרלה").

.2

הגדרות
למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצדם להלן:
" .2.1אפליקציה" -אפליקציית "אלקטרה ."PRO
" .2.2דף הנחיתה" -דף הנחיתה באפליקציה ,אשר ייפתח לאחר מילוי המספר הסיריאלי של המוצר
בתחילת הליך הפעלת האחריות באפליקציה ,או דף הנחיתה אשר ייפתח לאחר סריקת QR
שעל גוף המזגן הרלבנטי ,אשר בו נדרש המתקין למלא את הפרטים הנדרשים (דהיינו פרטי
הלקוח  -שם פרטי ושם משפחה ,מס' טלפון ,כתובת מלאה וכתובת דוא"ל ובמקרה שמדובר
בדף נחיתה לאחר סריקת  QRגם שמו של המתקין ,מספר הטלפון שלו ותאריך ההתקנה וכל
פרט אחר כפי שיידרש על ידי עורכת ההגרלה).
" .2.2המפקח" או "המפקח על ההגרלה" -רו"ח מישל בוחבוט מרח' ספיר  ,1אזור תעשייה חדש,
ראשון לציון ,מס' טל' 32-1123311 :מס' פקס.32-1317232 :
" .2.2זוכה" -משתתף ,כהגדרתו להלן ,אשר הוגרל באמצעות שליפת נתונים מקובץ אקסל
(באמצעות פונקציית "רנדום") במועד ביצוע ההגרלה הרלבנטית ,כמפורט להלן ,ועומד בכל
תנאי תקנון זה.
" .2.1הפרס" -רכב סוזוקי ג'ימיני מדגם  ,GLS ,1.223ידני ,בשווי של כ .₪ 11,113-מובהר בזאת כי
שווי הפרס כאמור הינו בהתאם למחירו במחירון מכשירי תנועה ומכוניות ( )2332בע"מ ,היבואן
הרשמי של הפרס בישראל (להלן" :היבואן הרשמי של הפרס") עובר לתחילת תקופת ההגרלה.
" .2.3מזגנים" – מזגנים ביתיים בלבד ,תחת המותג "אלקטרה" ו"-אלקו" .למען הסר ספק ,המבצע
אינו כולל את המותגים  RELAXו COOLAIR -וכן מזגנים מסחריים ,מפוחי נחשון ו-
 ,Scoolairמשאבות חום ומערכות  VRV/VRFשל המותגים אלקטרה ו/או .DAIKIN

.2

תקופת מבצע ההגרלה
 2.1ההרשמה להגרלה תחל ביום  11.1.2317ותסתיים ביום ( 11.3.2317להלן" :תקופת ההגרלה").
 2.2במשך תקופת ההגרלה תבוצענה סה"כ שלוש הגרלות – הגרלה אחת ביחס לכל אחת משלוש
תקופות ההרשמה ,אשר במסגרתן יוגרלו בסך הכל עשרה זוכים שיזכו כל אחד בפרס ,לפי
הפירוט הבא:
2.2.1

תקופת הרשמה להגרלה הראשונה – תקופה שתחילתה ביום  11.1.2317וסופה ביום
 ,11.3.2317אשר בקרב כלל המשתתפים אשר נרשמו במסגרתה יוגרל זוכה אחד אשר
יזכה בפרס.

2.2.2

תקופת הרשמה להגרלה השניה – תקופה שתחילתה ביום  13.3.2317וסופה ביום
 ,13.7.2317אשר בקרב כלל המשתתפים אשר נרשמו במסגרתה יוגרלו שלושה זוכים
אשר כל אחד מהם יזכה בפרס.
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2.2.2

תקופת הרשמה להגרלה השלישית – תקופה שתחילתה ביום  17.7.2317וסופה ביום
 ,11.3.2317אשר בקרב כלל המשתתפים אשר נרשמו במסגרתה יוגרלו שישה זוכים
אשר כל אחד מהם יזכה בפרס.

 2.2למען הסר ספק ,יובהר כי עם סיומה של כל אחת משתי תקופות ההרשמה הראשונות האמורות
לעיל ,תחל הרשמה חדשה לתקופת ההרשמה החדשה שהחלה וכי על מנת להשתתף בהגרלה
הרלבנטית לתקופת ההרשמה יש להירשם במהלכה ולעמוד בתנאי התקנון ביחס לתקופה
האמורה.
 2.2עורכת ההגרלה רשאית להאריך ,לקצר ,לשנות או לבטל את תקופת ההרשמה ,והכל על פי
שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין ולאישור המפקח ,כהגדרתו להלן.
.2

.1

זכאות להשתתף בהגרלה
2.1

מתקין ,כהגדרתו לעיל ,העומד בתנאי תקנון זה ,אשר במהלך תקופת ההרשמה הרלבנטית
בוצעה אקטיבציה/הפעלת אחריות למזגן שנרכש על ידו במהלכה ואשר יירשם להגרלה
כדלהלן ,בתנאי שגילו  13שנים לפחות בעת ההשתתפות בהגרלה ושברשותו חשבונית המעידה
על רכישת המזגן על ידו בתקופת ההרשמה הרלבנטית (להלן" :משתתף") ייכנס מיידית
להגרלה.

2.2

ההרשמה להגרלה תתאפשר באמצעות מילוי כלל הפרטים הנדרשים בדף הנחיתה באופן מלא.

2.2

מובהר בזאת ,כי ככל שלא ימולאו הפרטים הנדרשים בדף הנחיתה ,באופן מלא ושלם כנדרש,
המשתתף יאבד את זכאותו להשתתף בהגרלה ,ובכלל זה קבלת הפרס נשוא ההגרלה.

2.2

לא תחול כל הגבלה על מספר ההרשמות של מתקין להשתתפות במבצע ההגרלה .דהיינו ,כל
אימת שמתקין יבצע אקטיבציה/הפעלת אחריות ביחס למזגן שנרכש במהלך תקופת
ההרשמה הרלבנטית בהתאם לתנאי התקנון הוא יהיה רשאי להירשם להגרלה בדף הנחיתה,
ללא כל הגבלה.

פרסום מבצע ההגרלות
מבצע ההגרלות יפורסם בדרכים הבאות:

.3

1.1

באפליקציה;

1.2

בנקודות מכירה של סיטונאים המוכרים מזגני אלקטרה (להלן ":נקודות מכירה סיטונאית").

1.2

בדף הפייסבוק שכתובתו " -אלקטרה PROמקצועני מיזוג אוויר ואקלים" (להלן:
"הפייסבוק").

1.2

באמצעות חוברת המבצע אשר תופץ לנקודות המכירה של הסיטונאים ולמתקיני מועדון
הזהב (לקוחות ישירים) (להלן" :חוברת המבצע").

הפרסים
3.1

הזכות לקבלת הפרס הינה אישית ואינה ניתנת להמחאה או להעברה לאחר.

3.2

יובהר ,כי בשום מקרה לא יהיה רשאי המשתתף הזוכה לדרוש מאת אלקטרה להמיר את
הפרס בפרס אחר ו/או בכסף או בשווה כסף וכן לא יהיה רשאי לדרוש את שדרוגו של הפרס
(אף במקרה בו יציע הזוכה לשלם את עלות שווי השדרוג).

3.2

כל זוכה יבחר את צבע הפרס ישירות מול היבואן הרשמי של הפרס .יובהר ,כי בחירת צבע
הפרס תהיה מבין מבחר הצבעים אשר יהיה קיים במלאי במועד בחירת הפרס.
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3.2
.7

לא תהיינה לזוכים ו/או למשתתפים כל טענות ו/או דרישות כלפי אלקטרה בגין הפרס.

ביצוע ההגרלה
ההגרלה הראשונה תערך ביום  ,2.7.2317ההגרלה השניה תערך ביום  21.7.2317וההגרלה השלישית
תערך ביום  .23.3.2317ההגרלות תערכנה במשרדי עורכת ההגרלה ,תחת פיקוחו של המפקח באופן
ובתנאים כדלקמן:
 7.1הגרלת שמות הזוכים תתבצע באופן רנדומלי באמצעות שליפת נתונים מקובץ אקסל (באמצעות
פונקציית "רנדום") ,ובפיקוח המפקח על ההגרלה.
 7.2במהלך השלב הראשון של ביצוע כל אחת משלושת ההגרלות יישלפו מספר שמות הזוכים,
בהתאם לאמור בסעיף  3.2לעיל ,כלומר ,ביחס להגרלה של תקופת ההרשמה הראשונה – יישלף
שם אחד; ביחס לתקופת ההרשמה השניה – יישלפו שלושה שמות וביחס לתקופת ההרשמה
השלישית – יישלפו שישה שמות והללו יוכרזו כזוכים בכל אחת מההגרלות; בנוסף ,יישלפו בכל
אחת מן ההגרלות עשרה ( )13שמות נוספים בהם יעשה שימוש במקרה בו מי מהזוכים ששמם
נשלף בשלב הראשון לא יגיע לקבל את הפרס בהתאם לאמור בסעיף  9.1להלן ו/או יתגלה כי
אינו זכאי לקבל את הפרס ,על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת ההגרלה.
 7.2למען הסר ספק מובהר ,כי משתתף אשר לא ימלא את פרטיו כנדרש בעת ההרשמה ,השתתפותו
תיפסל ובמקומו יישלף באופן רנדומלי שם משתתף אחר.

.3

פרסום תוצאות ההגרלות
תוצאות ההגרלה תתפרסמנה ,בין היתר ,כדלקמן:
 3.1שמות הזוכים יפורסמו פעמיים בעיתון יומי בעל תפוצה ארצית ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
של עורכת ההגרלה ,בשני מועדים שונים.
 3.2מודעה עם פרטי הזוכים תפורסם באפליקציה ,בנקודות מכירה סיטונאית ובפייסבוק.
 3.2בנוסף ,עורכת ההגרלה תיצור קשר עם כל אחד מהזוכים ותודיע לכל אחד מהם על זכייתו הן
באמצעות הטלפון והן באמצעות שליחת הודעה באמצעות דואר רשום ,על פי פרטי הזוכים כפי
שקיימים במרשמי אלקטרה.

.1

הענקת הפרסים
 1.1לשם הענקת הפרס וכתנאי לכך ,יתבקש הזוכה להגיע למשרדי עורכת ההגרלה ולהציג תעודת
זהות המעידה על זהותו של המשתתף ועל כך שהמשתתף היה בתחילת תקופת ההרשמה
הרלבנטית בן  13שנים לפחות וכן להציג חשבונית המעידה על רכישת המזגן על ידי הזוכה
בתקופת ההרשמה הרלבנטית .הזוכה יהיה רשאי לקבל את הפרס במשך תקופה של  23יום
מיום פרסום תוצאות ההגרלה או משלוח ההודעה לזוכה בדואר רשום ,לפי המאוחר.
 1.2בהשתתפותם במבצע ההגרלות מביעים הזוכים את הסכמתם לפרסום שמם ,תמונתם וכל מידע
לגביהם אשר נמסר על ידם לעורכת ההגרלה ,בגין זכייתם בפרסים במסגרת מבצע ההגרלות,
ללא הגבלה של זמן ובכל מדיה פרסומית שהיא ,ומבלי שתהא להם כל טענה ו/או דרישה לעניין
זה כלפי עורכת ההגרלה.
 1.2זוכה שלא אותר או בוטלה זכייתו על ידי המפקח בהתאם להוראות סעיף  10להלן או זוכה
שלא הגיע לקבל את הפרס במשך התקופה האמורה בסעיף  9.1לעיל תבוטל זכייתו ומשתתף
אחר אשר יוגרל שמו יוכרז כזוכה במקומו .במקרה כאמור תפורסם הודעת הזכייה על פי סעיף
 8לעיל והמפקח ייצור קשר עם המשתתף שהוכרז כזוכה החלופי.
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.13

פסילת זכייה
מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה ,עורכת ההגרלה תהא רשאית לפסול ו/או לבטל זכייה על פי שיקול
דעתה הבלעדי ו/או לדרוש מזוכה להשיב את הפרס (במקרה בו נמסר לזוכה) ,במקרה של חשש לאי
תקינות ו/או זיוף ו/או לאי עמידה של הזוכה בתנאי תקנון זה.

.11

שונות
 11.1מבצע ההגרלות נערך בהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק
העונשין ,התשל"ז.1177-
 11.2התקנון יימצא במשרדי עורכת ההגרלה שברח' ספיר  ,1א"ת חדש ,ראשון לציון וכן במשרדי
המפקח על ההגרלה שברחוב ספיר  1א"ת חדש ,ראשון לציון .ניתן לעיין בתקנון בתאום
מראש ,בטלפון( 32-1123131 :משרדי עורכת ההגרלה) או בטלפון( 32-1123311 :משרדי
המפקח על ההגרלה) .בנוסף יפורסם התקנון בעיתון יומי ובחוברת המבצע.
 11.2ההשתתפות במבצע ההגרלות אסורה על עובדים ,מנהלים ושותפים של עורכת ההגרלה ושל
חברות קשורות לעורכת ההגרלה ,על המפקח על ההגרלה וכן על בני משפחותיהם .יובהר,
למען הסר ספק כי ההשתתפות במבצע ההגרלות אסורה למתקינים עובדי אלקטרה ובני
משפחותיהם.
 11.2כל החלטות עורכת ההגרלה ו/או המפקח על ההגרלה בכל עניין הקשור בהגרלה או בהענקת
הפרסים ,על כל שלביהם ,ו/או בהוראות תקנון זה ויישומן ,הן סופיות ואינן ניתנות לערעור.
המשתתפים במבצע ההגרלות מסכימים לפעול ולקבל על עצמם את הוראות תקנון זה
וההחלטות כאמור .עורכת ההגרלה או המפקח על ההגרלה לא יהיו חייבים לנמק או להסביר
את החלטותיהם והמשתתפים מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כנגד עורכת ההגרלה
ו/או המפקח בגין החלטות עורכת ההגרלה ו/או המפקח כאמור.
 11.1אם במשך תקופת מבצע ההגרלות ,כתוצאה מכוח עליון (פיגוע ,מלחמה ,נזקי טבע ,שביתה,
השבתה וכיו"ב) ,לא ניתן יהא לממש או לבצע את ההגרלה ,רשאית עורכת ההגרלה לדחות
את מימוש או ביצוע ההגרלה למועד אחר או לחלופין לבטלו.
 11.3בכל מקרה של אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר
מבצע ההגרלות ,תגברנה הוראות תקנון זה.
 11.7הליכי ותוצאות ההגרלה יהיו סופיים ,מוחלטים ובלתי ניתנים לערעור.
 11.3כל המידע לגבי פרטי הזוכה ו/או הפרס יהפכו לרכוש עורכת ההגרלה וכל הזכויות כולל
הזכות לערוך ,לפרסם ולהשתמש במידע הכלול בהם ,ללא תשלום לזוכה ואו בקשת רשות
מהזוכה ,מסורות לידי עורכת ההגרלה.
 11.1הזוכים ,לפי העניין ,ישאו על חשבונם בכל הוצאה אחרת ,אשר אינה חלה במפורש על עורכת
ההגרלה על פי הוראות תקנון זה ,למעט תשלום מס בגין הזכייה בהתאם להוראות כל דין,
אשר ככל שיחול ,תישא עורכת ההגרלה בתשלומו .מובהר ,כי ככל שתחול חובת דיווח
לשלטונות המס בגין הזכייה בהגרלה זו הדיווח יבוצע על ידי עורכת ההגרלה ,אך הזוכה
מתחייב לשתף פעולה עם עורכת ההגרלה ככל שיידרש בעניין זה.
 11.13עורכת ההגרלה רשאית להודיע על שינוי מבנה ,תוכן ,נהלים ,תאריכי ההגרלה ,פרסים וזכיות,
צורת חלוקת הפרסים וכל שינוי אחר ,ובלבד שתעשה זאת עד  12ימים לפני כניסת השינויים
לתוקף ,בכפוף לאישור המפקח על ההגרלה.
 11.11עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לעשות כל שתחליט עם הפרסים שלא חולקו בכפוף
לדין.
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 11.12עורכת ההגרלה תהיה רשאית להאריך ,לקצר או לשנות את משך תקופת ההגרלה ,לערוך
הגרלות נוספות ולהוסיף פרסים ,על פי שיקול דעתה ,ובכפוף לאישור המפקח על ההגרלה.
 11.12כל המשתתפים ו/או הזוכים בהגרלה ייראו כמי שנתנו את הסכמתם לתנאי תקנון זה ,וזאת
כתנאי יסודי לזכאותם להשתתף בהגרלה ו/או לזכות בפרסים.
 11.12השימוש בלשון זכר בתקנון זה נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בתקנון זה בו משתמשים
בלשון זכר ,הכוונה גם לנקבה במשתמע.

******************
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