
 " NOW 17"תקנון לפעילות 

 

 הגדרות .1

 
תשובה  לענותפעילות שמזמינה משתתפים  "פעילות"

או למי  ימדוע דווקא ל" השאלהעל מנומקת 
אוסף דיסק : פרסבמגיע לזכות  ימטעמ

 ."NOW ?17 הלהיטים

פעילות דרך ישתתף בבאתר אשר   גולש כל "משתתף"
 .אתר האינטרנט בהתאם להוראות תקנון זה

  

ראול ולנברג מ מרחוב "חברת שידורי קשת בע "קשת"
 51-178635-2פ.ח .תל אביב, רמת החייל 12

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

 NOW 17אוסף הלהיטים דיסק  "לזוכה  הפרס"
   

 511064990. פ.חמ "הליקון בע ספק הפרס

 בהתאם להוראות, בפעילותמשתתף אשר זכה  "הזוכה"

 .תקנון זה

 

 

 פרשנות  .2

או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים /בכל מקרה של סתירה ו. 2.1
 . תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין, כלשהם בדבר הפעילות לרבות בעיתונות

 
כותרות הסעיפים והפנייה בלשון זכר הינם לשם נוחיות בלבד ולא ישמשו , החלוקה לסעיפים. 2.2

 . לצורכי פרשנות
 

 כללי –הפעילות   .3

 "(.תקופת הפעילות: "להלן) 8.11.2011  שלישיועד ליום  25.10.2011 שלישיהחל מיום  3.1
 
 

או לקצר את תקופת הפעילות על /להאריך ו תהא רשאימערכת האתר תכי , מובהר בזאת 3.2
 .הבלעדי הפי שיקול דעת

 
 

מדוע דווקא " :שאלהל המנומקת תשובתושלוח ליהיה על המשתתף , במסגרת הפעילות 3.3
 ."NOW 17דיסק אוסף הלהיטים : לי או למי מטעמי מגיע לזכות בפרס

 
 עשרים , המוחלט והסופי,פ שיקול דעתה הבלעדי"בתום תקופת הפעילות תבחר קשת ע.  3.4

 . והם יזכו בפרסמשתתפים עם הנימוקים המשכנעים ביותר 
 

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


 .יובהר כי החלטתה של קשת בדבר הזוכים בפרס אינה ניתנת לערעור בכל דרך 3.5

 
 

 .אין כפל זכייה .לזכות בפרס פעם אחת בלבד יוכל יובהר כי משתתף  3.6
 
 
 
 

 השתתפות בפעילות .4

וינמק מדוע  ת באתר הפעילותהמוצגשאלה ל תשובתוימלא את המשתתף  4.1

את  מלאלהמשתתף על  יהא בנוסף .פרסדווקא לו או למי מטעמו מגיע לזכות ב

ישמשו לשם איתור ' טל, פרטי כתובת)טלפון , כתובת, שם מלא :הפרטים הבאים

 (. הזוכה

את פרטיו האישיים באופן מלא ונכון ישלח כי משתתף שלא , מובהר בזאת 4.2
 . ולא יהיה רשאי לזכות בפרס, ייחשב כמי שהשתתף בפעילותכנדרש לא 

 

 הפרסים .5

 

 אשר יזכו משתתפים  20י שיקול דעתה הבלעדי "קשת תבחר עפ, בתום תקופת הפעילות 5.1
 .  NOW17בדיסק אוסף הלהיטים 

, באמצעות הדוארי שידורי קשת "לזוכים עישלח ו ספק הפרסי "המוצר יסופק ע 5.2

 4.1אותה מילא המשתתף כמצוין בסעיף לכתובת 

 .או בעיות במימושה/באחריות בגין תקלה במימוש הזכייה ו אתישלא קשת  5.3

 את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה םלעצמ יםאו ספק הפרס שומר/ו קשת 5.4

או חלופיים /או להתנות את הענקת הפרס בתנאים נוספים ו/שהיא ובכל עת ו

 .למשתתפיםובלבד שתימסר הודעה על כך 

. או כל תקלה אשר תתגלה בו/או איכותו ו/לטיב הפרס ו תאחראי האינ קשת 5.5

לרבות , המשתתפים. האחריות לטיב הפרס וכל תקלה בו מוטלת על ספק הפרס

או תביעה לגבי כל /מכל טענה ו האו כל מי מטעמ/ו קשתפוטרים את , ים/הזוכה

או /או בטיב הפרס ו/הפרס ואו איחור במימוש /שיבוש ו, אי תקינות, קלקול, נזק

 .או אשר ייגרם בעקבות מימוש הפרס/או אשר יתגלה ו/אשר ייגרם ו, כל פגם אחר

אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה עלולה , מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל 5.6

 .או לבטל את מסירת הפרס/לעכב ו



או ספק הפרס יהיו /ו קשת, מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין 5.7

רשאים שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה 

 .מכל בחינה שהיא, שאינו כדין

 

 כללי .6

או הרוצה להשתתף כי /מאשר ומצהיר המשתתף ו, בהשתתפותו בפעילות מסכים  6.1

קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו ללא כל סייג וגם אם החל 

או הרוצה /מסכים המשתתף ו, עילות בלא שקרא את התקנוןבהשתתפותו בפ

 . להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין

או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיינה אחראית באופן כלשהו לפעילותן /קשת ו 6.2

על , או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר/ו, החשמל, התקינה של רשת הטלפון

, הוצאות, נזקים, ניתוקים, הפרעות, שאנה באחריות להפסקותכל רכיביהן ולא ת

, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם ההשתתפות בפעילות, ב"מניעת רווח וכיו

 .או בעקיפין/במישרין ו

על פי , מכל סיבה שהיא, בתקנון זהאו לבטל את הפעילות /ית להפסיק וקשת רשא 6.3

 .שיקול דעתה הבלעדי

בפעילות לא תהא כל טענה או זכות כלשהי לכל משתתף שהוא , למען הסר ספק 6.4

או בקשר /ו, או טעות כאמור לעיל/בקשר לפעולות בהן תנקוט קשת עקב תקלה ו

שייגרמו להם עקב , לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, או עקיף/לכל נזק ישיר ו

 .או עקב פסילת זוכה/פעולות כאמור ו

ובנוגע לכל שאלה שתתעורר קשת תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות  6.5

או כל מצב בלתי צפוי /או בעיה ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/במהלכו ו

בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו , שייווצר במהלך הפעילות

 .ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך

ובני ספק הפרס , ילות אסורה על מנהלי ועובדי קשתההשתתפות בפע 6.6

 .םמשפחותיה

 

 
 


