תקנון מבצע במות לקמעונאיםXL -
כללי הפעילות
 .1הפעילות נושא תקנון זה מיועדת ללקוחות קמעונאיים בלבד.
מהות הפעילות:
 .2חברת טמפו משקאות בע"מ ו/או חברת ערב מרקט בע"מ (להלן":החברה" או "עורך
התחרות") תבצע סבב מיתוג של  500נקודות מכירה במגזר הערבי ,אשר ייבחרו על פי
שיקול דעתה ,כמפורט להלן.
 .3במהלך סבב המיתוג כאמור ,תחלק החברה לקמעונאים "ערכת צפייה" הכוללת :צידנית
ממותגת ,קערת הגשה עם פיצוחים ,פחיות משקה אנרגיה  ,XLועלון הסבר אודות הקמפיין
הפרסומי ומבצע הבמות נושא תקנון זה.
 .4ההשתתפות במבצע הבמות כרוכה בבניית במה יפה ,גדולה ,יצירתית וממוקמת באופן
בולט לעיני הלקוחות ובאי נקודות המכירה (להלן" :הבמה") .על בעל נקודת המכירה להציג
ולסדר מוצרי  XLהשונים על הבמה בצורה יפה ומושכת עיני לקוחותיו.
 .5לאחר בניית הבמה וסידורה עם מוצרי  XLכאמור ,יש לצלם את הבמה ולשלוח את התמונה
באמצעות הוואצאפ למס' .0544484478
איך זוכים?
 .6כאמור ,לאחר צילום הבמה יש לשלוח התמונה למס' הנייד שלעיל.
 .7לאחר קבלת כל התמונות ובתום תקופת הפעילות ,ועדה מטעם החברה תבחר את התמונה
היפה והמרשימה ביותר.
 .8בעל נק' המכירה שתמונתו נבחרה לתמונה היפה ביותר ,על פי שיקול דעתה הבלעדי של
החברה ,יזכה בפרס שהנו :כרטיס זוגי למשחק כדורגל בשלב הראשון של משחקי גביע
העולם אשר יתקיימו ברוסיה ,הכולל טיסה ,לינה וכרטיס למשחק (להלן" :הפרס").
תקופת המבצע:
 .9המבצע יחל ביום  22.4.18ועד ולא יאוחר מיום  .30.5.18כל תמונה שתתקבל לאחר המועד
האמור דינה כדין תמונה שלא נשלחה כלל ושולחה לא ישתתף בתחרות.
הגבלות וסייגים:
 .10בפעילות רשאים להשתתף קמעונאים שהחברה הרשתה להם להשתתף ואשר קיבלו היתר
מפורש מהחברה להשתתף בפעילות נושא תקנון זה ,ושאושר להם להציב במה בנקודות
המכירה שלהם.
 .11קמעונאי המשתף בפעילות רשאי לשלוח תמונה אחת בלבד .כל תמונה נוספת תיגרע ממאגר
התמונות ולא תשתתף בפעילות ,לכן יש להקפיד לסדר את הבמה ולצלמה כשהיא במיטבה.

 .12בחירת נקודות המכירה בהן יוצבו במות כאמור ייעשה על ידי החברה ו/או מי שהסמיכה
לצורך כך ומסור לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 .13ההשתתפות בפעילות תתאפשר בכפוף לאמור בתקנון זה בלבד ,לרבות עמידה בלוח הזמנים
ובכל מקום בו מתעוררת סתירה בין הוראות תקנון זה לבין כל מקור אחר ,יחול האמור
בתקנון זה בלבד.
 .14הפרס יימסר כפי שהוא ( )As Isואינו כולל תשלום מיסים כלשהם .עורך התחרות רשאי
להחליף ,בכל שלב ,את הפרס ו/או את הפרסים הנוספים (כולם או חלקם) בפרס/ים
אחר/ים בעלי ערך כספי דומה ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
 .15לעורך התחרות יהיה שיקול הדעת הבלעדי לפסול את השתתפותו או זכייתו של משתתף
בגין מרמה או חשד למרמה ו/או עשיית פעולה אחרת המנוגדת לכללי ,מטרות התחרות
ו/או ערכי התחרות ו/או המותג  XLו/או מותגים אחרים אותם משווק עורך התחרות;
והכל כפי שיחליט עורך התחרות על פי שיקול דעתו הבלעדי .כל זכויות הקנין הרוחני,
לרבות זכויות יוצרים ,סימני מסחר או כל זכות קנין רוחני אחרת הקשורות במותגי עורך
התחרות או המשווקים על ידו ומוצגים על גבי הבמה או בהקשר פעילות נשוא תקנון זה,
יהיו שייכים באופן בלעדי לעורך התחרות (או לצד שלישי בהתאם להוראות הסכמים בין
טמפו ובין הצדדים השלישיים) ובכל מקרה לא יהיה בבעלותו של מי מהמשתתפים .מבלי
לגרוע מכלליות האמור ,עורך התחרות יהיה רשאי להודיע למי מהמשתתפים להסיר את
הבמה ו/או חלקה מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 .16כל מס ,ניכוי או דרישה לתשלום מס מכל סוג שהוא ,וכן כל אגרה ו/או ביטוח ,מכל סוג
שהוא (לרבות אגרת רישוי ,מס בולים וכו') ,יהיו באחריותו של הזוכה ועל חשבונו בלבד,
ותשלומם ,ככל שנדרש ,יהיה תנאי לצורך מימוש הזכייה וקבלת הפרס .עורך התחרות יהיה
רשאי להעביר לשלטונות המס ,אם יידרש לכך על פי הדין ,את פרטי הזוכה ו/או ניכוי מס
במקור .עורך התחרות לא יהיה חייב בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה.
 .17הפרס ,כולו או חלקו ,הינו אישי ואינו ניתן להעברה ו/או החלפה ו/או פדיון ו/או המרה
בכסף ו/או המרה בזיכוי.
 .18במידה ולא יממש הזוכה את זכייתו מכל סיבה שהיא ,לא תהיה לו כל זכות לדרישת פיצוי
כלשהו ,או לשינוי מהות הזכייה ועורך התחרות יהא פטור בכל מקרה מכל פיצוי שהוא.
 .19עורך התחרות יהיה רשאי בכל עת ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא לפעול
כדלקמן  -להפסיק או לבטל את התחרות ו/או לשנות את תנאי תקנון זה ו/או לשנות את
תנאי ההשתתפות בתחרות ו/או לשנות את תקופת התחרות ו/או את המועדים ו/או את
הפרס המוצע בתחרות ,וכל משתתף מוותר על כל טענה בנוגע לכך .מבלי לפגוע בכלליות
האמור ,בכל מקרה שייוודע לעורך התחרות כי התחרות אינה מתנהלת כשורה ו/או
שנעשים מעשים ו/או הפעילות איננה מתנהלת באופן עסקי כדאי לחברה ו/או מבוצעות
פעולות על ידי גורם כלשהו אשר יש בהן כדי לגרום נזקים ישירים ו/או עקיפים לעורך
התחרות ,תעמוד לעורך התחרות הזכות לסיים את התחרות ללא כל דיחוי.
 .20מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,עורך התחרות לא יהא אחראי לאי מימוש הפרס ו/או
לביטולה של התחרות או לפסילתו של משתתף מסיבות שאינן בשליטתו ו/או בסמכותו של
עורך התחרות ,לרבות ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,ביטול התחרות או פסילת משתתף
בהתאם לכל דין.

 .21מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה מובהר ,כי עורך התחרות לא ישא באחריות במקרה של
מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו ,לרבות מחלוקת עם צד שלישי כלשהו בקשר עם
תחרות זו ו/או הפרס המוצע בתחרות זו.
 .22כל המעוניין להשתתף בתחרות זו ,מוותר כתנאי מוקדם לזכאותו להשתתף ,על כל טענה
בקשר עם תקלות שאינן בשליטתו של עורך התחרות.
 .23עורך התחרות לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף ,לרבות בגין קיצור תקופת התחרות
או שינויה ,ולרבות בגין הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם
ההשתתפות בתחרות זו ו/או בעת מימוש הפרס ,ו/או בקשר לפרס לרבות נזקים מחמת כוח
עליון ,תאונות ,מחלות ,גניבות ,אובדן של כל נכס ,עגמת נפש וכו' ,ו/או לכל החלטה ו/או
פעולה אשר יקבל ו/או יעשה משתתף על סמך השתתפותו בתחרות זו ו/או זכייתו בפרס.
עורך התחרות לא יהא אחראי לכל נזק ,שיגרם ,באופן ישיר או עקיף ,למשתתף בעקבות
שימוש שבוצע באתר התחרות ו/או באם מידע מסוג זה או אחר יאבד ובכל מקרה בו יעשה
שימוש לרעה במידע זה.

