
 

 makoבאתר  פוללווירלפעילות תקנון 
 

 הגדרות .1

יענו הגולשים על שאלות בנושא במסגרתה תחרות  תחרות""
וכן יפרטו פול לטכנולוגיית פאוואר קלין של חברת וויר

 ,?"מדוע מגיע להם לזכות| -באופן יצירתי, מקורי ומעניין 
 .הכל בהתאם לאמור בתקנון זה

אשר נרשמו , ו81ל גיל שהינם מע ,גולשי אתר האינטרנט "משתתף"
  האינטרנט בהתאם להוראות תקנון זה.לתחרות דרך אתר 

 .חברת שידורי קשת בע"מ "קשת"

 579930025ח.פ בע"מ  אלקטרה מוצרי צריכהחברת                                     "ספקית הפרס"             

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

 פרשנות .2

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים  .7.8
 כלשהם בדבר התחרות לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. 

 לצרכי פרשנות. תשמש לשם נוחיות בלבד ולא  ההחלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינ .7.7

 כללי -תחרות ה .3

יהיה להשתתף בתחרות באמצעות אתר האינטרנט  ניתן 81.0.87יום ועד ל 72.1.87מיום  להח .3.8
 "(. תקופת התחרות)להלן: "

וכן יפרטו באופן יצירתי, יענו הגולשים על חידון בנושא טכנולוגיית פאוואר במסגרת התחרות  .3.7
 ,אלות הסגורותשיענו נכון על השמבין המשתתפים  |מדוע מגיע להם לזכות?", -מקורי ומעניין 

 להלן. 5בהתאם לאמור בסעיף תקופת התחרות זוכה אחד לכל  ייבחר

שישלח במסגרת התחרות, בכל אמצעי שהוא,  התשובההמשתתף מאשר לקשת לפרסם את  .3.3
ולעשות בו כל שימוש שהוא, ללא כל הגבלה. כמו כן, מאשר המשתתף לקשת לפרסם את שמו 

 ששלח. בהשוהתיחד עם 

תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת התחרות על פי שיקול  מובהר בזאת כי קשת .3.3
 דעתה הבלעדי.

 

 בתחרות השתתפות .4

ויקרא את  תחרות, יכנס לאתר האינטרנט ולמתחם הבתחרותמשתתף אשר יחפוץ להשתתף  .3.8
 .לתחרותהמוביל אותו  הקישורויקיש על  ההוראות המופיעות בדף זה

 השאלה הפתוחה וכן עלחידון הטכנולוגיה לענות על על המשתתף  תחרותלשם השתתפות ב .3.7
 . הטלפוןוגיל טלפוןמס'  , ת.זטופס פרטים אישיים הכוללים: שם, שם משפחה, כתובתולמלא 

כתובת הישמשו לשם איתור הזוכה בלבד ולשם כך תעביר קשת לספקית הפרס את  והכתובת
ן מלא ונכון לא ו/או הטלפון. מובהר בזאת כי משתתף שלא ימלא את פרטיו האישיים באופ

 יהיה רשאי להשתתף בתחרות ו/או לזכות בתחרות.

המשתתף מאשר בזה  .של המשתתף העברת פרטים מלאים ונכונים הינה באחריות הבלעדית .3.3
 כי במקרה ויזכה בפרס קשת רשאית להעביר את פרטי ההתקשרות עמו לספקית הפרס.
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הפרס לזוכה שלא עמד  קשת תהיה רשאית לפסול על פי שיקול דעתה הבלעדי את הענקת .3.3
בתנאים למימוש קבלת הפרס ו/או בתנאי מתנאי תקנון זה ו/או פעל בניגוד לדין הכל על פי 

 שיקול דעתה הבלעדי. 

       

 הזוכיםבחירת  .5

היה  תשובתו לשאלה הפתוחהשו שענה נכון על כל השאלות,ייבחר משתתף אחד בתום תקופת התחרות 
לפי שיקול דעתה הבלעדי של קשת ו/או מי מטעמה שימונה לשם  ,ביותר מקוריוהמעניין יצירתי, הה

 . להלן 2.8בפרס כהגדרתו בסעיף המשתתף יזכה . הזוכה התשובההבחירת 

קשת רשאית לפרס את שמות הזוכים בכל אמצעי, לפי שיקול דעתה, לרבות באתר האינטרנט, עמודים 
 רשמיים של קשת ברשתות חברתיות ובשידורי קשת בטלוויזיה.

 איתור המועמדים לזכייה  .6

 ומסריבהתאם לפרטים האישיים ש על ידי ספקית הפרס וייעש הפרס ואספקת ההזוכאיתור  .1.8
ויועברו על ידי קשת לידי ספקית הפרס לשם  בטופס הפרטים האישיים באתר האינטרנט

 .מטרה זו בלבד

נקת מלבד איתור הזוכה לצורך הע לא תעשה כל שימוש שהוא בפרטים אלהספקית הפרס  .1.7
 הפרס.

עסקים בהתאם  ימי 89בתוך  תחרותהזוכה בעל מנת לאתר את תפעל ספקית הפרס תעשה  .1.3
ו/או שלא עמד בתנאי  זכרבמשך פרק הזמן הנהזוכה . אם לא אותר לפרטים שיועברו מקשת

 .לעיל 5לאמור בסעיף יבחר זוכה אחר בהתאם תקנון זה, 

 פרסה .7

של ספקית הפרס  במוצרי חשמל יזכה אשר  לעיל( 5אחד )בהתאם לאמור בסעיף  זוכה ייבחר .2.8
 :"(הפרס)" הכוללת

2891ק"ג דגם  2מכונת כביסה     
3322ק"ג  2מייבש                              

                213תנור בילד אין               
182להבות  3כיריים גז                             

  713מיקרו                           

WSR19 530 ליטר                    מקרר                       
תספק את המוצר החסר או מוצר  ספקית הפרסבמידה ויהיה חסר מוצר מן הרשימה הנל,  .2.7

 .יום מסיום הפעילות 35שווה ערך בטווח של 

 ללא  הפרסשל הסופי  מימושהאת הזכות לקבוע את זמן  השומרת לעצמספקית הפרס  .2.3
לא יישאו באחריות בגין איחור במימוש  ו/או ספקית הפרס רעור על כך. קשתאפשרות ע

 בעיות במימושה. ו/או הזכייה

את הזכות לשנות את הפרסים מכל סיבה שהיא ובכל  ןת לעצמושומרקשת וספקית הפרס  .2.3
 עת ו/או להתנות את הענקת הפרסים בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.

האחריות לפרס  .בו תגלהו/או כל תקלה אשר ת ואיכות ו/או לטיב הפרסקשת אינה אחראית  .2.5
הפרס ועליה בלבד. המשתתפים, לרבות הזוכה/ים, פוטרים את קשת ו/או כל  תחלה על ספקי

מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, קלקול, אי תקינות, שיבוש ו/או איחור 
לפרס ו/או אשר יתגלה בו ו/או אשר ייגרם במימוש הפרס ו/או כל פגם אחר, אשר ייגרם 

. קשת לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או עלות ו/או הוצאה שייגרמו בעקבות מימוש הפרס
 .מימושו-לזוכה עקב מימוש הפרס ו/או אי

לעכב ו/או  בתקנון זה עלולההתנאים מאי עמידה באחד מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  .2.1
 לבטל את מסירת הפרס.

ת שלא ורשאיוספקית הפרס תהנה רוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, קשת מבלי לג .2.2
אינו כדין, מכל בחינה שלמסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה 

 שהיא.
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 כללי .8

תתפותו בתחרות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את שהב .1.8
ו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף ו/או התקנון ומקבל עליו את הוראותי

 הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. 

ת באופן כלשהו ואחראיתהינה ת ולא ואחראיאינן ו/או מי מטעמה וספקית הפרס  קשת .1.7
ן התקינה של רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על תחרותל

מניעת רווח  ,הוצאות ,נזקיםכיביהן ולא תשא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, כל ר
 .בקשר עם השתתפות בתחרות, במישרין או בעקיפין אשר יגרמו למשתתףוכיוצ"ב, 

 קשתתנהל התחרות, ייקבעו על ידי יאשר בהן  תחרותהימי משך התחרות, לרבות מספר  .1.3
 וללא זכות ערעור. הבלעדי  ןדעתעל פי שיקול  וספקית הפרס 

לרבות  התנאית להפסיק ו/או לבטל את התחרות ו/או לשנות את ורשאי וספקית הפרס קשת .1.3
 הבלעדי. דעתןשינויים סבירים בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול 

 ובכל עניין הנוגע לתחרות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכהסופית תהא הפוסקת קשת  .1.5
במהלך  רשייווצתקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי לכל  ו ובנוגעו/או בקשר עמ

ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל  התחרות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו
 .כך

 ובני משפחותיהם.חברת שידורי קשת בע"מ ההשתתפות בתחרות אסורה על מנהלי ועובדי  .1.1

 ובניבע"מ  אלקטרה מוצרי צריכהחברת  ועובדי מנהלי על אסורה בתחרות ההשתתפות .1.2
 .(בע"מ אלקטרה מוצרי צריכהחברת של  קשורות)כולל חברות  משפחותיהם

לכל  ףאינם אחראים כלפי המשתת הלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי קשת ו/או מי מטעמ .1.1
 וו/או לאחר עקב התחרות ו/או בשל זכייתלמשתתף נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם 

 בתחרות ו/או נזק שנגרם במהלך התחרות. וו ו/או עקב השתתפותבפרס כלשה

 , תל אביב.רמת החייל 87תקנון התחרות ניתן לעיון במשרדי קשת ברחוב ראול ולנברג  .1.0


