תקנון מבצע "אורביט קאר "2019

.1

כללי

1.1

בתקופת המבצע (כהגדרתה בסעיף  3.1להלן) תקיים עורכת המבצע (כהגדרתה בסעיף 2.1
להלן) ,מבצע שיקרא "אורביט קאר ( "2019להלן" :המבצע").

1.2

המבצע יתקיים באתר המבצע שכתובתו ( www.orbitcar.co.ilלהלן" :אתר המבצע")
במשך כל תקופת המבצע (כהגדרתה בסעיף  3.1להלן).

1.3

מטעמי נוחות בלבד התקנון נכתב בלשון זכר .האמור בו מתייחס לזכר ונקבה כאחד.

1.4

כותרות הסעיפים הינן לנוחות ההתמצאות בלבד ולא תהא להן משמעות לעניין פרשנות
התקנון.

.2

הגדרות
למונחים הבאים תהא בתקנון זה ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

2.1

"עורכת המבצע"  -חברת מרס מולטיסיילס ישראל בע"מ ,ח.פ ,51-542996-7 .מרחוב זרחין
אלכסנדר  ,26רעננה  4366250ושהינה המשווק הרשמי של מוצרי "אורביט".

2.2

"ספק הפרס"  -חברת סער פרומרקט סוכנות לקידום מכירות בע"מ ,ח.פ,51-149660-6 .
מרחוב סלומון  ,7תל אביב .6602301

2.3

"משחק המבצע" " -אורביט קאר ווש" -משחק דיגיטלי מבוסס ביצועים כמפורט להלן .על
המשתתף להיכנס לאתר המבצע שם תוצג בפניו אנימציה מתחלפת של רכבים מלוכלכים
בשלוש דרגות של לכלוך( :א) לכלוך קל; (ב) לכלוך בינוני; (ג) לכלוך קשה .על המשתתף לנקות
את הרכבים המלוכלכים באמצעות מגע על מסך המחשב/סמרטפון/טבלט ו/או בלחיצת עכבר
ולצבור נקודות .הניקוד נקבע עפ"י סולם ניקוד כדלקמן( :א) נקודה אחת לרכב "קל"; (ב)
שתי נקודות לרכב "בינוני"; (ג) ארבע נקודות לרכב "קשה".
מספר הרכבים ה"קשים" עולה עם זמן המשחק .רכב שלא ינוקה עד סופו או רכב נקי שינוקה
ללא סיבה יחשבו כפסילה; בכל משחק אפשר לצבור עד שלוש פסילות שיובילו לסוף המשחק.

2.4

"משתתף" ו/או "משתתף במבצע"  -המבצע פתוח להשתתפות של כל תושב ישראל ,שגילו
מעל  18שנה במועד תחילת תקופת המבצע ובכפוף לאמור להלן .כל המעוניין להשתתף במבצע
מקבל על עצמו ,בעצם השתתפותו ,את כל הוראות תקנון זה .יובהר כי רק מי שקיים ומילא
אחר כל הוראות התקנון ייחשב כמשתתף במבצע ,לרבות מילוי פרטים באתר המבצע ,בהתאם
להוראות עורכת המבצע ו/או מי מטעמה באתר המבצע.

2.5

"הפרס הראשון"  -ערכת מולטימדיה כולל התקנה וכולל עלויות נוספות הנדרשות להתאמת
הערכה לרכב הספציפי של הזוכה בסכום של עד ( 2,000אלפיים) ( ₪כולל מע"מ) .יובהר כי
ככל שיחולו עלויות נוספות מעבר לסך של ( ₪ 2,000כולל מע"מ) ,הזוכה ישלם אותן .ככל
שהזוכה לא יהיה מעוניין לשלם את העלות הנוספת ,הוא יקבל את ערכת המולטימדיה ללא
התקנה .בנוסף ,יכלול הפרס הראשון גם ( 52חמישים ושתיים) יחידות של בקבוקון "אורביט".

2.6

"הפרס השני"( 52 -חמישים ושתיים) יחידות של בקבוקון "אורביט".

-22.7

"הפרס השלישי" -שובר לשטיפת רכב חיצונית בסניפי רשת "אוטוקר".

2.8

"הפרס" -כול אחד מהפרס הראשון ,הפרס השני והפרס השלישי.

2.9

"הפרסים" -הפרס הראשון ,הפרס השני והפרס השלישי ,ביחד.

2.10

"זוכה" –

לגבי הפרס הראשון -כל אחד מחמשת המשתתפים שקיבל ,במהלך כל תקופת המבצע ,את הניקוד
הגבוה ביותר במשחק המבצע ובלבד שקיבל לפחות  301נקודות .ככל שמספר משתתפים יקבלו את
אותו ניקוד אשר מזכה כל אחד מהם בנפרד בפרס הראשון ,ולא יוותרו מספיק יחידות של הפרס
הראשון לכולם ,יזכו המשתתפים אשר הגיעו לפני המשתתפים האחרים ,במהלך תקופת המבצע,
לניקוד אשר מזכה בפרס הראשון.
לגבי הפרס השני -כל אחד מחמישים המשתתפים העוקבים לאחר המשתתפים שזכו בפרס הראשון,
שקיבל ,במהלך תקופת המבצע ,את הניקוד הגבוה ביותר לאחר הניקוד של חמשת הזוכים בפרס
הראשון ובלבד שקיבל לפחות  301נקודות .ככל שמספר משתתפים יקבלו את אותו ניקוד אשר מזכה
כל אחד מהם בנפרד בפרס השני ,ולא יוותרו מספיק יחידות של הפרס השני לכולם ,יזכו המשתתפים
אשר הגיעו לפני המשתתפים האחרים ,במהלך תקופת המבצע ,לניקוד אשר מזכה בפרס השני.
לגבי הפרס השלישי –  200המשתתפים הראשונים בזמן בתוך תקופת המבצע שהגיעו לניקוד שלא
פחת מ 201 -נקודות ולא עלה על  300נקודות.
2.11

"זוכה שנפסל"  -זוכה שלא עמד בכל תנאי התקנון .לזוכה שנפסל לא תהיה כל טענה כנגד
עורכת המבצע ו/או ספק הפרס ו/או מי מטעמם בגין כך.

2.12

"הודעת הזכיה" – כהגדרתה בסעיף  5.1להלן–.

2.13

"מלאי הפרסים" –(א) סך כולל של ( 5חמש) יחידות של הפרס הראשון; (ב) סך כולל של 50
(חמישים) יחידות של הפרס השני; (ג) סך כולל של מאתיים ( )200יחידות של הפרס השלישי.

.3

תקופת המבצע

3.1

המבצע ייערך בתאריכים ( 2.7.2019-31.7.2019להלן" :תקופת המבצע").

3.2

עורכת המבצע רשאית להאריך או לקצר או לשנות או לבטל את תקופת המבצע עפ"י שיקול
דעתה הבלעדי ,ובלבד שעורכת המבצע לא תשנה את מועד תחילת תקופת המבצע לאחר
שחלף .שינוי או ביטול כאמור יפורסם באתר המבצע ו/או בכל אמצעי מדיה אחר שיבחר
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת המבצע.

.4

התנאים להשתתפות במבצע

4.1

במבצע זכאי להשתתף כל אדם ,שהנו משתתף במבצע כהגדרתו לעיל ,אשר עומד בתנאי תקנון
זה ,ואשר ביצע את כל הפעולות המפורטות להלן.

4.2

ההשתתפות במבצע אסורה על עורכת המבצע ,ספק הפרס ,וכן כל עוזריהם ,עובדיהם,
מנהליהם ,שותפיהם ובני משפחותיהם.

-3.5

הזוכים ואופן קבלת הפרסים

תוך  30ימים לאחר תום תקופת המבצע ,תשלח עורכת המבצע ו/או ספק הפרס לכל זוכה
5.1
הודעה על זכייתו ,באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת הדוא"ל אותה הזין באתר המבצע (להלן:
"הודעת הזכייה") .במסגרת הודעת הזכייה ימסר לזוכה אופן קבלת הפרס.
5.2

לא ניתן להמיר את הפרסים בפרסים אחרים ,כסף ,טובין או שירותים.

5.3

עורכת המבצע רשאית לשנות ו/או להחליף את הפרס ו/או חלק מרכיבי הפרסים או להוסיף
עליהם פרטים נוספים ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ולמשתתפים במבצע לא תעמוד כל טענה
בקשר עם האמור.

.6

אחריות

6.1

הוראות תקנון זה ימצאו באתר המבצע וכן במשרדי עורכת המבצע ויהיה ניתן לעיין בהן שם
בתיאום מראש.

6.2

השתתפות בכל צורה שהיא על ידי המשתתף הינה על אחריותו הבלעדית .המשתתף מוותר על
כל תביעה ,טענה ודרישה כנגד עורכת המבצע ו/או ספק הפרס ו/או מי מטעמן ,לרבות טענה
ודרישה בקשר עם מימוש הפרס על כל מרכיביו ולרבות איכות וטיב הפרס .עורכת המבצע
ו/או ספק הפרס אינם אחראים לכל נזק או אי-התאמה בנוגע לפרס ו/או לאספקתו ,ובכלל זה
אינם אחראים למעשה ו/או למחדל של צדדים שלישיים הקשורים בפרס .כמו כן ,המשתתף
פוטר ומשחרר את עורכת המבצע ו/או ספק הפרס ו/או מי מטעמן באופן מוחלט ובלתי חוזר
מאחריות כלשהי מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או נזק (ישיר או עקיף) ,הפסד ,אובדן
(לרבות אובדן רווח) או הוצאה מכל מן וסוג שהוא ,דמי נזיקין בגין אובדן השימוש ,פגיעה
בכבוד או במוניטין ,עוגמת נפש ,פגיעה בפרטיות שנגרמו או ייגרמו למשתתף או לצד שלישי
והקשורים ,במישרין או בעקיפין למבצע.

6.3

עורכת המבצע ו/או ספק הפרס ו/או מי מטעמם ,אינם מתחייבים ,כי המבצע יתקיים ללא
תקלות ,שגיאות ,נפילת מערכות או טעות ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בשל כך.
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,בכל מקרה בו משתתף לא ישתתף במבצע ו/או לא יזכה בפרס
עקב טעות של עורכת המבצע ו/או ספק הפרס ,אשר אירעה בתום לב ו/או ברשלנות ,לא
תהיינה לו בגין כך כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות נגד עורכת המבצע ו/או ספק הפרס.

6.4

מובהר כי עורכת המבצע ו/או ספק הפרס אינם אחראים לפעילות התקינה של מערכות
התקשורת ו/או מערכות ממוחשבות כלשהן ,לרבות של אתר המבצע ,ואין ולא תהיה להם כל
אחריות בגין אי קליטה ו/או קליטה משובשת של הודעות ו/או נתונים ו/או שיבוש בקליטת
ההודעה ו/או כל שיבוש אחר ו/או בגין כל תקלה אחרת הקשורה במערכות אלה ,וכן לכל ציוד
אחר אשר אינו בשליטתם והם לא יישאו באחריות להפסקות ו/או הפרעות במתן השירות
אשר יגרמו לחלק מהמשתתפים בעיה בעת ההשתתפות במבצע.

6.5

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה מובהר ,כי עורכת המבצע ו/או ספק הפרסו/או מי מטעמם,
לא יישאו באחריות כלשהי במקרה של מעשה או מחדל של צד שלישי שמימוש הפרס כרוך

-4בהסכמתו ו/או בפעולה שעליו לנקוט ,לרבות מחלוקת בין צד שלישי כלשהו לבין עורכת
המבצע בקשר עם המבצע ,העלולה להשפיע על חלוקת הפרס ו/או על מימושו.
6.6

במקרה של תקלה כלשהי אשר תפריע להתנהלות התקינה של המבצע יינתן שיקול דעת מלא
לעורכת המבצע ולספק הפרס להחליט האם ברצונם לבטל או לשנות או לקצר או לבצע כל
פעולה בקשר למבצע .

6.7

עורכת המבצע ו/או ספק הפרס ו/או מי מטעמם ,לא יישאו באחריות כלשהי לכל נזק שייגרם
לגוף ו/או לרכוש ,בין במישרין ובין בעקיפין ,מכל מין וסוג שהוא ,שייגרמו למשתתף או לזוכה,
במישרין או בעקיפין ,לרבות ,אך לא רק ,נזקים בגין עוגמת נפש הקשורים ,במישרין או
בעקיפין ,בפרס ו/או במימושו.

6.8

תוצאות המבצע הן סופיות ולא ניתן לערער עליהן .כמו כן ,החלטות של עורכת המבצע ו/או
ספק הפרס ו/או מי מטעמן בעניין המבצע הינן סופיות ומחייבות כלפי כל המשתתפים.,

.7

קניין רוחני

7.1

כל הזכויות מכל מין וסוג שהוא (לרבות זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני) בכל הקשור
למבצע זה (להלן" :הזכויות") שייכות באופן בלעדי לעורכת המבצע.

7.2

אין להעתיק ,לשנות ,לפרסם ,לשדר ,להעביר ,למכור ,להפיץ ,לשכפל ,להציג בפומבי או לעשות
שימוש מסחרי כלשהו בזכויות או בכל חלק מהן אלא אם התקבלה לכך הסכמה מפורשת של
עורכת המבצע מראש ובכתב.

7.3

מובהר בזאת ,כי השתתפות במבצע על ידי משתתף במבצע לפי התנאים לעיל מהווה הסכמה
מפורשת ובלתי חוזרת לעשיית שימוש בתכנים שהועלו במסגרת המבצע ו/או במסגרת מימוש
הפרס ,לרבות פרסום תמונתו ו/או התכנים בפרופיל הקבוצה ,ברשתות חברתיות ובערוצי
מדיה נוספים.

7.4

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,עורכת המבצע ו/או ספק הפרס רשאיות להשתמש בכול תמונה של
המשתתף הקשורה למבצע למטרות שיווקיות לכל עניין אחר לפי שיקול דעתן הבלעדי.

.8

שונות

8.1

עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות ,למחוק או להוסיף תנאים לתקנון
בכל עת.

8.2

השתתפות במבצע מהווה ראייה לכך שהמשתתף במבצע קרא תקנון זה וכי הוא מסכים לכל
הוראו תיו ומתחייב לפעול על פיהן; כי הוא מתחייב לשמור על כללי התנהגות נאותים ,לפעול
בהתאם לכל דין ובהתאם להוראות עורכת המבצע ו/או ספק הפרס ,כפי שיעודכנו מעת לעת.
תקנון זה ממצה את זכויות וחובות הצדדים ואם האמור בתקנון זה לא מקובל על המשתתף
במבצע ,הוא מתבקש להימנע מלהשתתף במבצע.

8.3

ידוע למשתתף במבצע ומוסכם עליו ,כי עורכת המבצע ו/או ספק הפרס ו/או מי מטעמן עשויים
לעשות שימוש בפרטים שימסרו ו/או שייאספו על ידם לצרכים עסקיים ,לאגור אותם במאגרי
מידע (כהגדרת המונח בחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א ,)1981-ולעשות בהם שימוש אחר
בהתאם להוראות הדין.

-58.4

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים
אחרים כלשהם בדבר המבצע ,לרבות בעיתונים ובכל מדיה אחרת ו/או באתר המבצע ,תגברנה
הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין .הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד .סמכות
השיפוט הייחודית והבלעדית נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו.

