
1.  

 תקנון

 "מטבח במתנה" מבצע

 )להלן: "החברה"( 511396798בע"מ, ח.פ.  1989( 2000רהיט ) דקור

 הגדרות .1

 .החברה  –" ההגרלה עורכת"

 שיוגרל, ₪ 100,000לסך כולל מע"מ של  עד מטבחכספי ל החזר הגרלת -  " ההגרלה"
להוראות תקנון זה ובהתאם  בהתאםבין רוכשי מטבחים מהחברה, 

להודעה בדבר מתן היתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי 
הוא  התקנון ז ואשרהכללי"  ההיתר)להלן: " 1977 –חוק העונשין 

 .תקנונה

)מגדל ששון חוגי(  12אבא הלל  ךחיים, כהן, גאליס מדר ן"ד בעו משרד   -  "המפקח"
 רמת גן.

יום   ועד)יום תחילת ההגרלה(  _1.9.16_____מיום   -" הההשתתפות בהגרל תקופת"
, לרבות יום תחילת _ )יום סיום ההגרלה(1.10.16_____

 ההגרלה ויום סיום ההגרלה.

תחילת  במועד שנים 18אדם שגילו מעל  כללהשתתף בהגרלה  זכאי  -" משתתף"
ישלם את  מטבח בסניף חיפה של החברה, תההגרלה, אשר יבצע רכיש

מלוא התמורה בגין המטבח או יסדיר את מלוא התשלום בעבור רכישת 
 המטבח בדרך של מסירת שיקים מעותדים או תשלום בכרטיס אשראי,

 לרבות, סניףהשתתפות הנמצא ב טופסשמילא במלואו  ולאחרוזאת 
ההשתתפות בהגרלה בלבד.   תבתקופ והכלאישור תנאי ההשתתפות, 

מאפשר זיהוי של  שאינוההשתתפות באופן חלקי  מובהר כי מילוי טופס
 .יאפשר השתתפות בהגרלה לאהמשתתף, 

 .בהמשך ____________ יפורסם  -" ההגרלה מועד"

רכש המשתתף שזכה  אותוסכום רכישת המטבח  מלואכספי של  החזר  -" הפרס"
 .כולל מע"מ₪  100,000, עד לסך של מהחברהבהגרלה 

 

 פרשנות .2

 

 כלשהםמקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים  בכל
תקנון זה לכל דבר  אותהור תגברנההכתובה ו/או המשודרת  בעיתונותבדבר ההגרלה לרבות 

 .ועניין

 

 .לשני המינים מתייחסנוחיות בלבד ו לצורכי נעשהזה השימוש בלשון זכר  בתקנון

 

 כללי .3
 

        ההגרלה רשאית להפסיק את ההגרלה ו/או חלק ממנה ו/או לקצרה ו/או להאריכה  עורכת
     או להוסיף פרסים ו/או לערוך בה כל שינוי לרבות לגבי מועד ההגרלה, בכל עת, בכפוף/ו

כן רשאית להרחיב את תחולת ההגרלה גם לגבי רכישות שיבוצעו בסניפים  וכמוהדין,  להוראות
          חיפה של  בסניףשתפורסם  בהודעהה ולא רק בסניף חיפה של החברה, וזאת נוספים של החבר



יום  14ו/או באתר האינטרנט של עורכת ההגרלה ו/או בפרסום בעיתון יומי  ההגרלה עורכת
 .מראש

 

זה יפורסם בסניף חיפה של עורכת ההגרלה )וככל שיוחלט על הרחבת ההגרלה גם לסניפים  תקנון
 סם בכל סניף של עורכת ההגרלה בו תיערך ההגרלה(.יפור –נוספים 

 

ההגרלה שומרת על הזכות לצרף להגרלה באופן רנדומלי ושוויוני לקוחות נוספים שרכשו  עורכת
 מטבח בסניף חיפה של עורכת ההגרלה, במועדים שלפני תקופת ההשתתפות בהגרלה.

 12אבא הלל  דרךהמפקח, בההגרלה ובמשרדי  ורכתשל ע במשרדיה גםלעיין בתקנון זה  ניתן
 ., במהלך שעות העבודה המקובלות ובכפוף לתיאום מראשרמת גן 13)מגדל ששון חוגי( קומה 

 

 על המפקח, עלעוזר לעורכת ההגרלה,  עלאיסור השתתפות בהגרלה על עורכת ההגרלה,  חל
 מנהליהם, עובדיהם, עוזריהם ובני משפחותיהם.

 

תיערך בהתאם להיתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין,  ההגרלה
 .1977התשל"ז 

 

 , זכיה ותנאי קבלת הפרסההגרלהביצוע  אופן .4

 

הפרס באופן שהעלאת  אתההגרלה תגריל מתוך סך כל המשתתפים בתקופת ההגרלה  עורכת
 .הזוכה בגורל, תתבצע באופן אקראי

 

שעל שמו נערכה הזמנת המטבח  המשתתף ימלא, ההגרלהביצוע הזמנת מטבח אצל עורכת  לאחר
 -חלקים: חלק א'  2-מ מורכבלהלן(. הטופס  1)נספח  פרטיו המלאים בטופס השתתפות את

 . השתתפות תנאי -; חלק ב' אישיים פרטים

יהיה רשאי  ח. המפקההשתתפות תצורף הזמנת המטבח שביצע המשתתף וסכום ההזמנה לטופס
לגבי משתתף שהזמנת המטבח לא צורפה לטופס ההשתתפות, ובלבד שניתן לאתר  םלאשר זכייה ג

 את ההזמנה אצל עורכת ההגרלה בהתאם לפרטים האישיים אותם מסר המשתתף.

שלא ניתן יהיה לאתר את הצעתו בהתאם לפרטים האישיים אותם מסר )למשל מחמת אי  מציע
רטים באופן בלתי קריא( ו/או שלא צירף את הזמנת המטבח לטופס מילוי פרטים או מילוי הפ

 תבוטל זכייתו וההגרלה תיערך מחדש במקום. -כך שלא ניתן להבין במי מדובר  -ההשתתפות 

 

ההשתתפות יחד עם טופס הזמנת  ופסהמשתתף את ט יכניסמילוי מלוא פרטי המשתתף,  לאחר
 של עורכת ההגרלה. הלה המוצבת בסניף חיפהמטבח למעטפה אטומה ויפקיד אותו בתיבת ההגר

 

חיפה של עורכת ההגרלה. ההגרלה יכול שתשודר ברדיו  סניף________ בתיערך ביום  ההגרלה
חיפה או באמצעי תקשורת אחר ותוצאותיה לרבות תיעוד מצולם ממנה יכול שיפורסמו באמצעי 

 התקשורת.

 

 של מי שימונה על ידי המפקח. בפיקוחתתבצע בפיקוח המפקח או   ההגרלה

 



או מי שימונה מטעם המפקח,  המפקחהמעטפה הזוכה מתיבת ההגרלה תתבצע על ידי  שליפת
 בו במקום. וכהוהוא יכריז על שם הז

 

החזר כספי מלא של סכום רכישת המטבח שרכש  שהוא פרסההגרלה כאמור, יוגרל  במסגרת
בגין רכישת  זרלא יבוצע הח₪.  100,000לסך כולל מע"מ של  עד מוגבלהמציע שזכה בהגרלה, 

 והחזרמטבח, חיפויי קיר ומשטחי עבודה,  אביזרימוצרים נלווים למטבח כמו מוצרי חשמל, 
 המטבח עצמו. רכישת סכוםכמפורט לעיל יבוצע רק עבור 

 

שעל  )החזר תשלומים ששולמו עד למועד הזכייה וביטול התשלומים הנוספים הכספי ההחזר
לאחר התקנת המטבח ובכפוף להתקנתו ולאישור  יתבצעהזוכה היה לשלם אלמלא זכה בהגרלה( 

ההגרלה בחתימת הזוכה. מובהר כי הזוכה לא יהיה  עורכתשביעות רצון מההתקנה שיימסר ל
לקבל את המטבח או להקטין את ההזמנה או  שלאלאחר או לבקש  ייהרשאי להעביר את הזכ

 שהו בגין שינויה.לדרוש החזר כספי כל

 

בזאת כי רק משתתף שיהיה נוכח במועד ההגרלה )בעצמו או באמצעות נציג  מודגש
מטעמו שבידיו אישור חתום מהמשתתף( יהיה זכאי לקבל את הפרס המוגרל 

 במסגרת הגרלה זו.

 במעמד בהגרלה שיעלה בגורל ושלא יהיה נוכח )הוא או נציג מטעמו( משתתף
תתבצע בשנית  רלהתבוטל זכייתו וההג –ההגרלה בסניף חיפה של עורכת ההגרלה 

 וחוזר חלילה עד שיוגרל משתתף שנוכח במועד ביצוע ההגרלה.

 

או תיעוד אחר מצולם  ותמונתוההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את שם הזוכה  עורכת
 .ובכל מועד שתמצא לנכוןאמצעי מדיה  בכלאו מוסרט מההגרלה או ממעמד הענקת הפרס 

 

על הזוכה בלבד. עורכת ההגרלה לא תישא בכל אחריות בשל אי  חלהעל מימוש הפרס  אחריותה
 .ו/או במישרין בזוכה קיפיןמימוש הפרס בגין סיבות התלויות, בע

 

 (.2בהגרלה יחתום על הצהרת זוכה )נספח  הזוכה

 

 זכיה וחריגים לקבלת הפרס ביטול .5

לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת ההגרלה תהיה רשאית שלא לאפשר את  מבלי
 .מימוש הפרס על ידי מי שזכה בו במעשה עבירה ו/או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא

 

לעכב ו/או לבטל את הענקת הפרס ו/או שלא לאפשר  הזכות אתשומרת לעצמה  הגרלהה עורכת
בקרות אחד מהמקרים הבאים, ובכפוף לקבל אישורו של המפקח לגבי  לזוכה בפרס לממש אותו

 :ומקרה מקרהכל 

 .לאי תקינות ו/או זיוף חשש

 .עמידה בתנאי מתנאי התקנון אי

 .הזוכה לאשר את התקנת המטבח לשביעות רצונו סירוב

 



 המשתתף הצהרות .6

 

בהגרלה מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או המבקש להשתתף בהגרלה כי קרא  בהשתתפותו
או המבקש /ותקנון זה וקיבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא תקנון זה מסכים המשתתף 

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

 

בקשר לשינוי תנאי ההגרלה ו/או , לרבות לזוכה לא תהיה כל טענה או זכות כלשהי למשתתף
 .ישיר ו/או עקיף ככל שיגרמו קההגרלה ו/או בקשר לכל נז תלפעולות בהן תנקוט עורכ

 

ההגרלה רשאית, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי לדחות או להקדים כל תאריך ו/או מועד  עורכת
שנקבעו למשתתף לצורך הוכחת זכותו לפרס ו/או מימוש הפרס ו/או כל מועד אחר העולה בקשר 

 .עם זכות המשתתף לפרס כלשהו ומימושו

 

קורם בין תקלה, איחור וכדומה, שמ לו/או המבקש להשתתף מסכים ומתחייב כי כ המשתתף
היתר במלחמה, שביתה, שיבושים במערכות התקשורת הטלפוניות והממוחשבות או כוח עליון, 

 .לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה

 

משתתף ו/או המבקש להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי דבר השתתפות וקבלת הפרס וכן  כל
לה עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים וכי דבר זכייתו בהגר

בהשתתפותו בהגרלה מביע המשתתף ו/או המבקש להשתתף ו/או הזוכה את הסכמתו לפרסום 
במסגרת פרסומים וקידום  בותו/או צילום שמו ותמונתו, במסגרת הפרסומים האמורים ולר

פותו בהגרלה קיבל את כל ההסכמות ו/או ההיתרים מכירות של עורכת ההגרלה וכתנאי להשתת
 .הנדרשים לקיום פרסום כאמור

 

מודע לכך כי עליו להיות נוכח במועד ההגרלה )הוא או נציג מטעמו( בסניף חיפה של  המשתתף
 עורכת ההגרלה, כתנאי לזכייה בהגרלה.

 

ערך המשתתף למשתתף כי תנאי להשתתפות בהגרלה הוא כי במקרה של ביטול ההזמנה ש ידוע
 מסכום ההזמנה שבוטלה. 15% שליחויב המשתתף בעלות עריכת התכניות בשיעור 

 

סופית ומחייבת לכל דבר ועניין  היא ולתוצאותיההמפקח בכל הקשור להגרלה  החלטת
והמשתתף, הזוכה והמועמד לזכייה מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם החלטת 

 .המפקח

  

 

 

 

 

 

 

 



 טופס תנאי השתתפות: – 1 נספח

 פרטים אישיים: –' א חלק

 

 משפחה:___________________________ שם : _________________________שם

 זהות: _______________________________________ תעודת

 

 נוסף: __________________________ טלפון: _______________________   ידני טלפון

 

 _____________________________________________________________: כתובת

 

 "ל: _____________________________________________________________דוא

 

 אישור תנאי ההשתתפות – 'ב חלק

 החתום מטה, שפרטיי המלאים לעיל, מאשר בזאת כדלקמן: אני

בע"מ  1989( 2000ברת דקור רהיט )את תקנון ההשתתפות במבצע ההגרלה של ח קראתי .א
 )"החברה"( וניתנה לי ההזדמנות לשאול שאלה או לקבל כל הבהרה לגבי תנאיו.

כולל מע"מ בעבור המטבח ₪  100,000מאשר כי השתתפותי בהגרלת החזר כספי עד  אני .ב
 שרכשתי כפופה לתנאי התקנון הנ"ל ואני משתתף בהגרלה מרצוני המלא והחופשי.

 .בן משפחה של אחד או יותר מאלה אינניעובד או מנהל או שותף בחברה ו אינני .ג

 החברה. שלעובד או מנהל או שותף  אינני .ד

עובד במשרד מפקח ההגרלה  י, איננרלהעובד או מנהל או שותף של המפקח להג אינני .ה
 .ואינני בן משפחה של אחד או יותר מאלה

חברה בעריכת ההגרלה לרבות יועצים, עובד או מנהל או שותף של כל גורם שעזר ל אינני .ו
 .פרסומאים ובתי דפוס ואינני בן משפחה של אחד מאלה

 בעלות אחוייבכי במקרה של ביטול ההזמנה  הואכי תנאי להשתתפות בהגרלה  יל ידוע .ז
 מסכום ההזמנה שבוטלה. 15%עריכת התכניות בשיעור של 

רק משתתף שיהיה נוכח במועד ההגרלה )בעצמו או באמצעות נציג מטעמו  כילי  ידוע .ח
 שבידיו אישור חתום מהמשתתף( יהיה זכאי לקבל את הפרס המוגרל במסגרת הגרלה זו.

 במעמד לי כי משתתף בהגרלה שיעלה בגורל ושלא יהיה נוכח )הוא או נציג מטעמו( ידוע .ט
בשנית וחוזר  בצעזכייתו וההגרלה תתתבוטל  –ההגרלה בסניף חיפה של עורכת ההגרלה 

 חלילה עד שיוגרל משתתף שנוכח במועד ביצוע ההגרלה.

מצהיר/ה על הסכמתי להשתתף )במידה ואדרש( בצילומים שיפורסמו בכל אמצעי  אני .י
בהגרלה. ידוע לי כי החברה  ייתילצורך פרסום החברה וזכ רהפרסום שהוא שייבחר ע"י החב

ת שימוש בחומר צילומי שיעמוד לרשותה בתום הצילומים רשאית אך אינה מחויבת לעשו
 .וכמו כן כי לא אהיה זכאי/ת לתשלום או תמורה כלשהם בעבור הצילומים

מצהיר/ה כי הצהרתי זו ניתנה מרצוני החופשי לאחר שניתנה לי הזדמנות לעיין בתקנון  אני .יא
 .ההגרלה

 באתי על החתום: ולראיה

 : __________________________תאריך : _________________________חתימה



 וכההצהרת הז – 2 נספח

  

_________ מאשר ומצהיר בזאת כי _________ ת.ז __________________  הח"מ אני
בע"מ )"החברה"( הותקן לשביעות רצוני  1989( 2000מחברת דקור רהיט ) יאותו הזמנת המטבח

 המלאה.

 

 

 

 :באתי על החתום ולראייה

  

  

_____________________   _______________________  ________________ 

 חתימה                                  ת"ז                                פרטי ומשפחה שם

 

 


