
 

 ניקול לפעילות תקנון
 

 הגדרות .1

 הטיפים" את לשלוח הגולשים יתבקשו במסגרתה פעילות "פעילות"
 אשר ףמשתת  יבחר שבוע כל. "המושלם לניקיון שלהם

 שיקול פי על ,ביותר תוהיצירתי תיהמקור הייתה ותשובת
 הכל ,בפרס היזכ המשתתף. קשת של הבלעדי דעתה

 .זה בתקנון לאמור בהתאם

 נרשמו אשרו, 81 גיל מעל שהינם ,האינטרנט אתר שיגול "משתתף"
 . זה תקנון להוראות בהתאם האינטרנט אתר דרך פעילותל

 .מ"בע קשת שידורי חברת "קשת"

                                     "הפרס ספקית"             
 מ"בע קימברלי חוגלה

 
 www.mako.co.il:  היא כתובתו אשר  קשת שידורי אתר "האינטרנט אתר"

  -)יתכן שחלק מהמוצרים לא יהיו במארז( ניקול מוצרי מארז "הפרס"
  מטר 851 חיתוך מתקן עם נצמד ניילון - בקלות חותכת* ניקול
 מטר 01 כוכבים הטבעת עם אלומיניום רדיד - בחום עוטפת* ניקול
 מלבניות מעוצבת אפייה תבניות - אופה גם יפה גם* ניקול
 עגולות מעוצבת אפייה תבניות - אופה גם יפה גם* ניקול
 אינגליש מעוצבת אפייה תבניות - אופה גם יפה גם* ניקול
 בגליל יומית חכמה מטלית - מהסמרטוטים משתחררת* ניקול
 רץ בצץ יומית חכמה מטלית - מהסמרטוטים משתחררת* ניקול
 במיוחד ועבה גדולה יומית חכמה מטלית - מהסמרטוטים משתחררת* ניקול
 כללי לניקוי לחות מטליות - יק'בצ מנקה* ניקול
 הרצפה לניקוי לחות מטליות - יק'בצ מנקה* ניקול
 הפרקט לניקוי לחות מטליות – לפרקט פרפקט* ניקול
 קשה לכלוך לקרצוף לחות מטליות - לכלוך על עקשנית* ניקול
 שירותים חדרי וחיטוי לניקוי תלחו מטליות - בחיטוי אלופה* ניקול

 ואמבטיה
 הקסם ספוגית - קסמים עושה* ניקול
 צדדי דו קרצוף משולש – פינה לכל מגיעה* ניקול
 צדדיות דו יפניות כריות - עדינה גם קשוחה גם ניקול
 2 פי ארוך גליל עם נייר מגבת - בספיגה אלופה* ניקול
 במיוחד חזקות אשפה שקיות – בסחיבה חזקה* ניקול
 השקית לקשירת ידיות עם מזון שקיות – בקלות נקשרת* ניקול
 שימושיות רב' רץ'ריצ שקיות – עניין סוגרת* ניקול

 )אין התחייבות שכל המוצרים יכללו במארז(. 
 

 
 פרשנות .2

 אחרים לפרסומים זה תקנון הוראות בין כלשהי התאמה אי או/ו סתירה של מקרה בכל .2.8
 . ועניין דבר לכל זה תקנון הוראות תגברנה, ותבעיתונ לרבות פעילותה בדבר כלשהם

 . פרשנות לצרכי תשמש ולא בלבד נוחיות לשם הינה הסעיפים וכותרות לסעיפים החלוקה .2.2

 . המינים לשני שווה באופן מתייחס אך זכר בלשון מנוסח זה תקנון .2.2

  פעילותב ההשתתפות .3

http://www.mako.co.il/


 2 

 להשתתף יהיה ניתן "ללבש יודע לא אני -הצילו" התוכנית סיוםל ועד .82.9.8 מיום החל .2.8
 "(. פעילותה תקופת: "להלן) האינטרנט אתר באמצעות פעילותב

 שיקול פי על הפעילות תקופת את לקצר או/ו להאריך רשאית תהא קשת כי בזאת מובהר .2.2
 .הבלעדי דעתה

 את ויקרא הפעילות ולמתחם האינטרנט לאתר יכנס, בפעילות להשתתף יחפוץ אשר משתתף .2.8
 .לפעילות אותו המוביל הקישור על ויקיש זה ףבד המופיעות ההוראות

 טופס למלא עליהם בנוסף. "המושלם לניקיון שלהם הטיפים" את לפרט יתבקשו הגולשים .2.2
 הטלפון. מייל וכתובת טלפון' מס, כתובת, משפחה שם, שם: הכוללים אישיים פרטים

 הכתובת תא הפרס לספקית קשת תעביר כך ולשם בלבד הזוכה איתור לשם ישמשו והכתובת
 לא ונכון מלא באופן האישיים פרטיו את ימלא שלא משתתף כי בזאת מובהר. הטלפון או/ו

 .בפעילות לזכות או/ו בפעילות להשתתף רשאי יהיה

 דעתה שיקול לפי, ביותר והיצירתית המקורית היא ותתשובש המשתתף יבחר שבוע כל בתום ...2
 .בפרס היזכ ואוה ,קשת של הבלעדי

, שהוא אמצעי בכל, פעילותה במסגרת שישלח התשובה את לפרסם לקשת מאשר המשתתף .2.5
 שמו את לפרסם לקשת המשתתף מאשר, כן כמו. הגבלה כל ללא, שהוא שימוש כל בו ולעשות

 .ששלח בהשוהת עם יחד

 בזה מאשר המשתתף .המשתתף של הבלעדית באחריות הינה ונכונים מלאים פרטים העברת .2.0
 .הפרס לספקית עמו ההתקשרות פרטי את להעביר רשאית קשת בפרס ויזכה במקרה כי

 עמד שלא לזוכה הפרס הענקת את הבלעדי דעתה שיקול פי על לפסול רשאית תהיה קשת .2.3
 פי על הכל לדין בניגוד פעל או/ו זה תקנון מתנאי בתנאי או/ו הפרס קבלת למימוש בתנאים

 . הבלעדי דעתה שיקול

, ראויים לא תכנים מכילים אינם ידו על ושיועל שהתכנים כך על להקפיד המשתתף באחריות .2.1
 .  הטוב ובשמו אדם של בפרטיותו הפוגעים או מגונים, משמיצים, גסים

 או/ו מסוקרים להיות עשויים הפרס הענקת ורגע זכייתו דבר כי מאשר הזוכה או/ו המשתתף .2.9
 באתר, בעיתונות, בטלוויזיה לרבות, השונים התקשורת באמצעי מצולמים או/ו מפורסמים
 או/ו להשתתף הרוצה או/ו המשתתף מביע בפעילות בהשתתפותו וכי והפייסבוק האינטרנט

 הסיקורים במסגרת שלו ווידאו תמונתו שמו צילום או/ו לפרסום הסכמתו את הזוכה
 . בפרס לזכייה תנאי הינו זה סעיף. מטעמה ומי קשת ידי על הנעשים האמורים והפרסומים

       

 הזוכים בחירת .4

 דעתה שיקול לפי, ביותר תמקוריוה תיצירתיה התייה לשאלה ותשובתש, הזוכ יבחר שבוע כל בתום
   . קשת של הבלעדי

 באתר לרבות, ןדעת שיקול לפי, אמצעי בכל הזוכים שמות את םלפרס תורשאי וספקית הפרס קשת
  .הבטלוויזי קשת ובשידורי חברתיות ברשתות ,וספקית הפרס קשת של רשמיים עמודים, האינטרנט

  לזכייה המועמדים איתור .5

 שנמסרו האישיים לפרטים בהתאם הפרס ספקית ידי על וייעש הפרס ואספקת יםהזוכ איתור .5.8
 לשם הפרס ספקית לידי קשת ידי על ויועברו האינטרנט באתר האישיים הפרטים בטופס
 .בלבד זו מטרה

 הענקת לצורך הזוכה איתור מלבד אלה בפרטים שהוא שימוש כל תעשה לא הפרס ספקית .5.2
 .הזוכה עם בתיאום, שליחות באמצעות וזאת הפרס

 לפרטים בהתאם עסקים ימי 2 בתוך פעילותב הזוכה את לאתר מנת על תפעל הפרס ספקית .5.2
, זה תקנון בתנאי עמד שלא או/ו הנזכר הזמן פרק במשך הזוכה אותר לא אם. מקשת שיועברו

 .לעיל 5 בסעיף לאמור בהתאם אחר זוכה יבחר

 הפרס .6

 
  -)יתכן שחלק מהמוצרים לא יהיו במארז( -ניקול של מוצרים מארז .0.8



 3 

  מטר 851 חיתוך מתקן עם נצמד ניילון - בקלות חותכת* ניקול
 מטר 01 כוכבים הטבעת עם אלומיניום רדיד - בחום עוטפת* ניקול
 מלבניות מעוצבת אפייה תבניות - אופה גם יפה גם* ניקול
 עגולות מעוצבת אפייה תבניות - אופה גם יפה גם* ניקול
 אינגליש מעוצבת אפייה תבניות - אופה גם יפה גם* ניקול
 בגליל יומית חכמה מטלית - מהסמרטוטים משתחררת* ניקול
 רץ בצץ יומית חכמה מטלית - מהסמרטוטים משתחררת* ניקול
 במיוחד ועבה גדולה יומית חכמה מטלית - מהסמרטוטים משתחררת* ניקול
 כללי לניקוי לחות מטליות - יק'בצ מנקה* ניקול
 הרצפה לניקוי לחות מטליות - יק'בצ מנקה* ניקול
 הפרקט לניקוי לחות מטליות – לפרקט פרפקט* ניקול
 קשה לכלוך לקרצוף לחות מטליות - לכלוך על עקשנית* ניקול
 שירותים חדרי וחיטוי לניקוי לחות מטליות - בחיטוי אלופה* ניקול

 ואמבטיה
 הקסם ספוגית - םקסמי עושה* ניקול
 צדדי דו קרצוף משולש – פינה לכל מגיעה* ניקול
 צדדיות דו יפניות כריות - עדינה גם קשוחה גם ניקול
 2 פי ארוך גליל עם נייר מגבת - בספיגה אלופה* ניקול
 במיוחד חזקות אשפה שקיות – בסחיבה חזקה* ניקול
 תהשקי לקשירת ידיות עם מזון שקיות – בקלות נקשרת* ניקול
 שימושיות רב' רץ'ריצ שקיות – עניין סוגרת* ניקול

 

  ללא הפרס של הסופי מימושה זמן את לקבוע הזכות את הלעצמ שומרת הפרס ספקית .0.2
 במימוש איחור בגין באחריות יישאו לא הפרס ספקית או/ו קשת. כך על ערעור אפשרות
  .במימושה בעיות או/ו הזכייה

 ובכל שהיא סיבה מכל הפרסים את לשנות הזכות את ןלעצמ תושומר הפרס וספקית קשת .0.2
 .למשתתפים כך על הודעה שתימסר ובלבד בתנאים הפרסים הענקת את להתנות או/ו עת

 לא. לאחר למכירה או להעברה, להמחאה ניתנת ואינה אישית הינה לפרס הזכאות ..0
 זיכוי בגינו יינתן ולא, אחר בפרס או כסף בשווה או בכסף הפרס את להמיר ניתן

 . אחר או/ו ספיכ

 אף, אחר פרס/מוצר בכל או כספי ערך בשווה או בכסף הפרס את להמיר ניתן לא 0.5
 . הפרס את מימש לא המשתתף אם

 לרבות, בפרס הקשורה קשת כלפי שהוא וסוג מין מכל תביעה או דרישה, טענה כל תהיה לא לזוכה 0.0
. בלבד ועליה דין לכל בכפוף הפרס תספקי על חלה לפרס האחריות .ב"וכיו אספקתו, איכותו, טיבו

 לגבי תביעה או/ו טענה מכל מטעמה מי כל או/ו קשת את פוטרים, ים/הזוכה לרבות, המשתתפים
 לפרס ייגרם אשר, אחר פגם כל או/ו הפרס במימוש איחור או/ו שיבוש, תקינות אי, קלקול, נזק כל

 או/ו נזק לכל אחראית יהתה לא קשת. הפרס מימוש בעקבות ייגרם אשר או/ו בו יתגלה אשר או/ו
 .מימושו-אי או/ו הפרס מימוש עקב לזוכה שייגרמו הוצאה או/ו עלות

 זה תקנון להוראות ובכפוף בהתאם הפרס למסירת אחראית הפרס ספקית, ספק הסר למען 0.3
 הנוגעת אחרת תביעה או/ו טענה לכל בעקיפין או/ו במישרין אחראית ואינה, בלבד הפרס ולתקינות
 . לפעילות בעקיפין או/ו במישרין

 עלולה זה בתקנון מהתנאים באחד עמידה אי, לעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי 0.1
 .הפרס מסירת את לבטל או/ו לעכב

 למסור שלא תורשאי תהנה הפרס וספקית קשת, דין כל והוראות זה תקנון מהוראות לגרוע מבלי 0.9
 .שהיא בחינה מכל, יןכד שאינו במעשה או עבירה במעשה אליו שהגיע מי לידי הפרס את

 

 כללי 7

 כי להשתתף הרוצה או/ו המשתתף ומצהיר מאשר, מסכים פעילותב בהשתתפותו 3.8
 מסכים התקנון את קרא לא אם וגם הוראותיו את עליו ומקבל התקנון את קרא

 . ועניין דבר לכל ויחייבו עליו יחול זה תקנון כי להשתתף הרוצה או/ו המשתתף
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 ןפעילותל כלשהו באופן תואחראי תהינה ולא תואחראי אינן עמהמט מי או/ו הפרס וספקית קשת 3.2
 ולא רכיביהן כל על, אחר תקשורת או תשתית אמצעי כל או/ו, החשמל, הטלפון רשת של התקינה

 יגרמו אשר, ב"וכיוצ רווח מניעת, הוצאות, נזקים, ניתוקים, הפרעות, להפסקות באחריות תשא
 .בעקיפין או שריןבמי, פעילותב השתתפות עם בקשר למשתתף

 פי על קשת ידי על ייקבעו, פעילותה יתנהל בהן אשר פעילותה ימי מספר לרבות, פעילותה משך 3.2
 . ערעור זכות וללא מוקדמת הודעה ללא, הבלעדי הדעת שיקול

 לרבות תנאיה את לשנות או/ו פעילותה את לבטל או/ו להפסיק תורשאי הפרס וספקית קשת ..3
 .הבלעדי דעתן שיקול פי על, שהיא בהסי מכל, זה בתקנון שינויים

 או/ו הבמהלכ שתתעורר שאלה לכל ובנוגע פעילותל הנוגע עניין בכל הסופית הפוסקת תהא קשת 3.5
 אם בין, פעילותה במהלך שייווצר צפוי בלתי מצב כל או/ו בעיה או/ו תקלה לכל ובנוגע העמ בקשר
 .כך בשל טענה כל תהיה לא ולמשתתף לאו אם ובין זה בתקנון במפורש צוינו

 ובני הפרס וספקית מ"בע קשת שידורי חברת ועובדי מנהלי על אסורה פעילותב ההשתתפות 3.0
 .משפחותיהם

 כלפי אחראים אינם הפרס ספקית לרבות מטעמה מי או/ו קשת כי, בזאת מובהר ספק הסר למען 3.3
 או/ו ותפעילה עקב לאחר או/ו למשתתף ייגרם אשר אחר או/ו רכוש או/ו גוף נזק לכל המשתתף

 .פעילותה במהלך שנגרם נזק או/ו פעילותב השתתפותו עקב או/ו כלשהו בפרס זכייתו בשל

 .אביב תל, החייל רמת 82 ולנברג ראול ברחוב קשת במשרדי לעיון ניתן פעילותה תקנון 3.1


