
 

 חדר ילדים מעוצב מהאגיסמבצע  

 תקנון -מבצע נושא פרסים

 . הגדרות:1

 "(שיווק בע"מ )להלן: "החברה" או "עורכת המבצע ישראל קלארק-קימברליהמבצע": חברת  עורכתא. "

 בע"מנס א.ט. המבצע" חברת  עורכתב. "עוזר ל

 המבצע. עורכתהנערך ע"י  חדר ילדים מעוצב מהאגיס :יכולת בשםפעילות  -ג. המבצע 

עד גמר  או ,בחצות 00:00 בשעה: 1.5.17 -ועד ה 00:01בשעה:  18.4.17 -החל מיום ה–ד. "תקופת המבצע" 

 המלאי, המוקדם מבין המועדים.

 גמר המלאי, המוקדם מבין המועדים. או עדבחצות,  00:00 :שעה 1.5.17 –ה. "מועד תום המבצע" 

חדר ילדים מעוצב ": המשתתפים במבצע גרופוןמגוון המארזים מהאגיס מארז חיתולי קונים  -מהלך המבצעו. 

 .(אתר הפעילות), נרשמים באתר הפעילות הייעודי (אתר הרכישה בגרופון) "מהאגיס

בחדר ויכולים לזכות שאלות אמריקאיות בזמן הקצר ביותר  3על נכונה )"להלן: "האתר"/"אתר הפעילות"(, עונים  

 לרכישת אקססוריז לחדר. ₪ 1,000ילדים מבית האוס אין + ייעוץ מעצב פנים + 

 :בגרופון כמפורט להלן יםהאגיס הנמכרמארזי  –ז. "המוצרים המשתתפים במבצע" 

קוד 
 פריט

 תיאור פריט

 (3חבילה אקסטרה קר )שלב  1( + 3חבילות האגיס פרידום דריי )שלב  5 50210

 (4חבילה אקסטרה קר )שלב  1( + 3חבילות האגיס פרידום דריי )שלב  5 50211

 (4חבילה אקסטרה קר )שלב  1( + 4פרידום דריי )שלב חבילות האגיס  5 50112

 (5חבילה אקסטרה קר )שלב  1( + 4חבילות האגיס פרידום דריי )שלב  5 50013

 (4חבילה אקסטרה קר )שלב  1+( + 4חבילות האגיס פרידום דריי )שלב  5 49914

 (5 חבילה אקסטרה קר )שלב 1+( + 4חבילות האגיס פרידום דריי )שלב  5 49815

 (5חבילה אקסטרה קר )שלב  1( + 5חבילות האגיס פרידום דריי )שלב  5 49716

 (6חבילות האגיס פרידום דריי )שלב  6 50009

 

מייל אישור הקנייה מגרופון חשבונית  ושמירת כתנאי להשתתפות במבצע ידרשו המשתתפים ל  -"הוכחת קניה" ח. 

 .כהוכחת קנייה

משתתף שרכש בתקופת  בכפוף לתנאי תקנון זה, זכאי להשתתף במבצע הפרס כל - "ט. "זכאות להשתתף במבצע

באתר וכחת קניה, נרשם הוהוא מחזיק בידיו  מארז חיתולי האגיס במבצע גרופון חדר ילדים מעוצב מהאגיסהמבצע 

נון זה  בתק כמפורטכולל צילום תעודת זהות את כל פרטיו המבצע  עורכתלבמהלך תקופת המבצע ומסר הפעילות 

 ובני משפחותיהם. גרופון, נס א.ט., קלארק-קימברליההשתתפות במבצע אסורה על עובדי 

, המבצע באתר לו שהוצגו ברירה הרב הידע שאלות כל על נכונה ענה אשר במבצע משתתף -"מועמד לזכייה" י. 
 זכה שלא ובלבד, זה תקנון תנאי בכל עמד ואשר ע, ואשר עשה זאת בזמן הקצר ביותרהמבצ תקופת במהלך

 .במבצע לכן קודם
 

 כולל של חדר ילדים מעוצב מחברת "האוס אין" בשוויפרסים כל פרס כולל  4 במהלך המבצע יחולקו  –. "הפרס"אי

מועד מימוש הפרס יקבע ע"י  לרכישת אקססוריז לחדר( ₪ 1,000ייעוץ מעצב פנים +  חדר +כל  ₪ 11,000

https://www.grouponisrael.co.il/deal/1002553/babys-diaper-huggies-hogla-kimberly/?hash=600562d3c7039e65b2204c51fbbb1628f361f8dd&salat=34dd984116e743b7123f427286ed00aa738c2959
https://www.grouponisrael.co.il/deal/1002553/babys-diaper-huggies-hogla-kimberly/?hash=600562d3c7039e65b2204c51fbbb1628f361f8dd&salat=34dd984116e743b7123f427286ed00aa738c2959
http://www.pages02.net/nessatltd-hogla/Huggies_spring
http://www.pages02.net/nessatltd-hogla/Huggies_spring


 

המימוש הינם בהתאם להוראות ולמגבלות החלות על  הפרס ותנאי החברה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. מימוש

 ניתן להעברה. ואינוהפרס הינו אישי  .בע"מ קימברלי קלארק ישראל הפרס ומימושו, כפי שיקבעו ע"י

 

 

 

, חומרים טבעיים, צבעים על בסיס מים, ללא מתכות, עופרת מעץ מלאלבחירה: חדר ילדים או חדר תינוקות . 1

 של חברת "האוס אין" הכוללים:  ופורמלאיד.

פנימי, כולל מיטת חבר, סט  80/190, מיטת ילדים  120/220/60 מגירות 5דלתות  2ארון  – דקל חדר ילדים

מגירות  3עם  133/90/40צפה מגירות אחסון. שידת רי 2עם ס״מ, ספוג כחול  8 -ס״מ ו10מזרונים אורתופדים 

 שילובי צבעים וידיות לבחירה. אחסון,

  או

, שידת החתלה ניידת על גלגלים, צבעים וידיות 170/220/60ארון שידת החתלה מעוצב במידה  -חדר תינוקות 

 שמנת.-לבחירה, מיטת תינוק מעוצבת מעץ בוק בצבע לבן

 כולל מע"מ. 11,000₪ניתן להמיר את חדר הילדים/חדר התינוקות  לפריטים אחרים בחנות בשווי החדר שהוא 

במידה והזוכה בוחר להמיר את חדר הילדים/התינוקות בפרטים  .sugarfreeבליווי המעצבים  -עיצוב החדר. 2

הפגישות עם המעצבים יתקיימו באחד סניפי  אחרים ב"האוס אין", יהיה זכאי לארבע שעות ייעוץ עם המעצבים.

"האוס אין". תתקיים "האוס אין" שייבחר בתיאום עם המעצבים ולפי ימים ושעות הפעילות של המעצבים וסניפי 

יום מיום ההודעה על  15שיחה טלפונית בין הזוכה למעצבים לפני המפגש. המעצבים ייצרו קשר עם הזוכה תוך 

זוכה הבוחר שלא להגיע לחנות  ניסיונות לאיתור טלפוני ובנוסף ישלחו מייל לזוכה. 3 -הזכייה. המעצבים יבצעו כ

לפוני עד שעתיים מטעם המעצב ומייל סיכום השיחה עם המלצות להיפגש עם המעצב, יהיה זכאי לקבל ייעוץ ט

לא תתקיים  –במידה והזוכה קובע עם המעצבים אך אינו מופיע לפגישה במועד שנקבע  והפניות לחנויות מומלצות.

 פגישת ייעוץ נוספת.

  לחדר. משלימים עיצובת פרטי לרכיש - ₪ 1,000. 3

 31.12.17 -תוקף מימוש הזכייה: עד ה

 .בתחרות ושמותיהם יפורסמו באתרזוכים  4במהלך הפעילות יוכרזו 

 הפרס אינו כולל הובלה והרכבת ריהוט ואביזרים.

  -קבלת הפרס

 את פרטי הזוכים.  "האוס אין"תעביר לרשת  עורכת המבצע

 זהות תעודת הצגתו הרשת מסניפי לאחד הזוכים הגעת י"ע ימומש" אין האוס" מבית תינוקות חדר/הילדים חדר

 באתר שהוזנו כפי השובר ומספר הזהות תעודת) גרופון מאתר הרכישה בסיום במייל שנתקבל כפי הרכישה ושובר

 (. המשתתף י"ע הפעילות

 במשרדי תימסר אשר בפעילות לזוכים המחאה באמצעות ישולם לחדר משלימים עיצוב פרטי לרכישת - ₪ 1,000

 צריכים ואלו, גרופון מאתר הרכישה בסיום במייל שנתקבל כפי הרכישה ושובר זהות תעודת בהצגת המבצע עורכת

 .המשתתף י"ע הפעילות באתר שהוזנו כפי השובר ומספר הזהות לתעודת זהים להיות

 



 

  . מהות המבצע וההשתתפות במבצע:2

מארז חיתולי האגיס ממגוון המארזים , בלבד באתר גרופוןא. המבצע מיועד לכל מי שרוכש בתקופת המבצע 

 ז' לעיל ומחזיק בידה/ו הוכחת קניה. 1, כמפורט בסעיף חדר ילדים מעוצב מהאגיס המשתתפים במבצע

 ב. במבצע זכאי להשתתף כל העונה על כל התנאים המצטברים הבאים:

 . הוא תושב ישראל או אזרח ישראל או בעלת היתר כניסה ושהיה כדין בישראל.1

 .גרופון את המארזים המשתתפים במבצע באתררכש בתקופת המבצע  . הוא2

 . הוא שמר בידיו את הוכחת הקניה.3

בן משפחה של מי שעובד או עוזרת לעורכת המבצע או  נס א.ט. או גרופוןאו  קלארק-קימברלי. הוא אינו עובד 4

 מאלו. באחד

חשבונית קנייה אחת בגין  שיהא זה בכל פעם בגיןג. אין הגבלה על מספר הפעמים שניתן להשתתף במבצע, ובלבד 

מס' חשבונית קניה יותר מפעם אחת אינה מעלה  שימוש באותה כל חשבונית קנייה ניתן להשתתף רק פעם אחת.

 ליצור בלבול, טעות וסיכון שיכול ויביא לפסילת המשתתף. את סיכויי הזכייה ועלולה

כאמור ובסינון  המבצעבאתר פעילות המשתתפים שנרשמו  ד. בחירת הזוכה בפרס תתבצע אך ורק מתוך מאגר

 . מובהר כי הזכאות, לשיקול דעתה המלא של עורכת המבצערישומים כפולים או פסולים, אם יהיו כאמור

 באתר הפעילות. להשתתפות במבצע הפרס מותנית, בין היתר, בקליטת פרטי המשתתפים במלואם

 . זכייה בפרס:3

השאלות בזמן הקצר ביותר באתר הפעילות יוכלו לזכות בחדר ילדים מעוצב  3נכונה על  ענוהמשתתפים  אשר  4א. 

 לרכישת אקססוריז וליווי מעצבים. ₪ 1,000מבית "האוס אין" כולל 

 לפי החלוקה הבאה: השאלות באתר הפעילות 3נכונה ובזמן הקצר ביותר על  וענאשר ים זוכ 4סה"כ ייבחרו 

 00:01בשעה:  18.4.17 -ביום ה השאלות באתר הפעילות 3נכונה ובזמן הקצר ביותר על  וענאשר  יםזוכ 2יבחרו 

 .בחצות 00:00בשעה  24.4.17 -ועד ליום ה

 00:01בשעה:  25.4.17 -יום המ השאלות באתר הפעילות 3נכונה ובזמן הקצר ביותר על  וענאשר  זוכים 2ו ייבחר

 .בחצות 00:00בשעה  1.5.17 -ועד ליום ה

שהתחיל לענות על המשתתף , שאלות(קצר ביותר על ההו)ענו בזמן זהה או יותר משתתפים ש 2ויהיו  במידה

 יוכרז כזוכה. -השאלות במועד המוקדם ביותר 

, שהגיעו למקום נוספים פיםמשתת ניישוריינו פרטים של שאחד מהמועדים שנקבעו,  כללבחירת הזוכה ב ב. בנוסף

 .הזוכים פיםלמקרה בו חלה תקלה ביחס למשתתיהוו רזרבה  אשר ישילוהש השני

 השניהזוכה במקום נפסלה כאמור,  זכייתואו אשר לזהותו ג. ארעה תקלה או בוטלה הזכייה כאמור, אשר לא ניתן 

 שהוכרזו כרזרבה. הנוספים המשתתפיםוכך הלאה לגבי , במקום הראשוןיבוא במקום הזוכה 

 בשל אחת או יותר מהסיבות הבאות: משתתף שזכה בפרס, עלולה זכייתו להיפסלד. 

 המשתתף אינו מחזיק בהוכחת קניה.• 

בכל דרך אשר אינה תקינה לשיקול  המשתתף השיג את זכאותו לפרס ו/או השתתפותו במבצע בדרכי רמיה ו/או• 

 המבצע. עורכתדעתו המלא של 

  הזכייה למשתתף. המבצע קבע כי חלה סיבה מהותית למניעת מתן עורכתהמבצע או העוזר ל עורכת• 



 

 למשתתף. כי חלה סיבה לשיקול דעתו המלא למניעת מתן הזכייה ההמבצע קבע עורכת• 

 .הזוכה ביטל את עסקת הקנייה 

 . הפרס ומימושו:4

 ומסירת הוכחתבאמצעות תעודת זהות וצילום תעודת זהות לאחר זיהוי הזוכה לכל זוכה יימסר זוכים  4-לא. הפרס 

  .לשביעות רצון עורכת המבצע קנייה

לכל זוכה. מועד מימוש הפרס יקבע ע"י  ₪ 11,000חדר ילדים מעוצב מחברת "האוס אין" בשווי ב. הפרס לזוכים 

החברה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. מימוש הפרס ותנאי המימוש הינם בהתאם להוראות ולמגבלות החלות על 

 .. הפרס הינו אישי ולא ניתן להעברהקלארק ישראל בע"מו ע"י קימברלי הפרס ומימושו, כפי שיקבע

 ימים מיום ההודעה על הזכייה תפסול את הזכייה. 14ג. אי הצגת הקבלה המקורית בתוך 

 עורכתע"י נציג של  ימי עסקים ממועד תום המבצע, 3. איתורו של הזוכה, יעשה בשקידה ראויה וסבירה במשך ד

המבצע ינסה ליצור  עורכתנציג עשו בהתאם לפרטים שנמסרו. המשתתף הזוכה יהניסיונות ליצור קשר עם  המבצע.

לא פחות משלוש פעמים בכל יום עסקים, ע"י שיחה , 20:00 -9:00, בין השעות בפעילות זוכהההמשתתף קשר עם 

 ימי עסקים לאחר הזכייה. הניסיונות יתפרשו 3, במשך לפחות באתר הפעילות טלפונית למספר הטלפון שנמסר

באם לא נוצר קשר עם המשתתף הזוכה כאמור לאחר הזכייה ו/או  פני השעות שהוגדרו לעיל. באופן סביר על

המבצע ינסה ליצור קשר, לא  עורכתנציג הרזרבה.  האחרת, יעשה ניסיון ליצור קשר עם זוכ המועמד נפסל מסיבה

 והפיכתשעות לאחר  24 במשך 20:00 -9:00בין השעות עם משתתף שכזה  חות משלוש פעמים בכל יום עסקים, פ

 זוכה שלא אותר כאמור תיפסל זכייתו. קיום שיחה בפועל עם המשתתף הזוכה. –"יצירת קשר"  לזכייה. למועמד

תיפסל זכייתו של אותו  . היה ולא ניתן לחלק את הפרס למשתתף הזוכה, בשל אחת או יותר מהסיבות הבאות,ה

מהסיבות  )כמפורט לעיל(. השלישיולאחריו  השנימשתתף, ובמקומו יזכה בפרס המשתתף שהגיע למקום 

 :המפורטות להלן

 . פרטי המשתתף אינם ברורים ולא ניתן לבררם באופן סביר.1

 ימי עסקים ממועד סיום המבצע. 3. המשתתף לא ניתנת לאיתור בתוך 2

אינה תקינה לשיקול  זכאותו לפרס ו/או השתתפותו במבצע בדרכי רמיה ו/או בכל דרך אשר. המשתתף השיג את 3

 .המבצע עורכתדעתו המלא של 

לשיקול דעתם למניעת מתן הזכייה  המבצע קבע כי חלה סיבה כלשהי עורכתהמבצע או העוזר ל עורכת. 4

 למשתתף.

 צע.. עפ"י הוראות תקנון המבצע, היה המשתתף מנוע מלהשתתף במב5

 . פרטי המשתתף אינם ניתנים לאימות.6

 ימים מיום ההודעה על הזכייה. 14או שלא הציגה תוך  . למשתתף אין את הוכחת הקניה7

 .. המשתתף ביטל את העסקה8

הצגת  ,עודת הזהות+ צילום ת ה במבצע באמצעות תעודת זהותמותנית בהזדהות המשתתף שזכ. קבלת הפרס ו

 המבצע. עורכתאישור לקבלת הפרס במשרדי  וחתימה עלהוכחת הקניה המקורית, 

המבצע  עורכתהתחייבויות  . חתימת הזוכה על אישור קבלת הפרס מהווה אישור סופי, מלא ומוחלט למילוי כלז

המבצע, וכל מי מטעמם מכל  עורכתהמבצע, העוזר ל עורכתהמבצע כלפי הזוכה, והזוכה פוטרת את  עורכתוהעוזר ל

 נוספת בקשר לכך.חבות או אחריות 



 

ו/או אחריות בכל  המבצע ו/או מי מטעמם מכל חבות עורכתהמבצע ו/או העוזר ל עורכת. הזוכה פוטרת בזה את ח

למתן אישור הזכייה בפרס כהגדרתו  המבצע הינה עורכתהקשור במבצע ו/או בפרס במישרין או בעקיפין. חובת 

 תקנון זה ע"י הזוכה. בתקנון זה בלבד בכפוף למילוי הוראות הדין והוראות

תחול על  היצרן ו/או היבואן  . האחריות הבלעדית לטיבו ולאיכותו של הפרס העומד לחלוקה במסגרת מבצע זהט

 עורכת שירות בהתאם לכל דין ובהתאם למקובל אצל כל אחד מהנ"ל. של כל מוצר או)"ספק הפרס"( ו/או המשווק 

השירותים ו/או הפרס כאמור,  המבצע לא יהיו אחראים באופן כלשהו לטיב המוצרים ו/או עורכתהמבצע ו/או העוזר ל

 ., ואחריות עורכת המבצע מתמצת בהענקת השובר למימוש הפרסו/או לאספקתו או לאיכותו

שהקליד המשתתף  , בקליטת הפרטיםצע, בנוגע לפרס מותנית, בין היתר. מובהר כי הזכאות להשתתפות במבי

המבצע  עורכתהמבצע ו/או העוזר ל עורכת המבצע, ובמסירת כל הפרטים הנדרשים כמפורט לעיל.לות באתר הפעי

מכל מין וסוג שהוא, שיחולו בקבלת פרטי המשתתף בטלמסר  ו/או מי מטעמם אינם אחראים לשיבושים כלשהם,

 רת ו/או ספקי תקשורת,תקלה ו/או כל פעילות לא תקינה אחרת באיזו ממערכות התקשו המבצע לרבות בגין שיבוש,

באתר הפעילות  לרבות לכל שיבוש תקלה ו/או פעילות לא תקינה כאמור שבגינם נמנעה קבלת פרטי המשתתף

 מין וסוג שהוא. ולמשתתף לא תהיה בכל מקרה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך, מכל

השיג את  ה בו יסתבר כי המשתתףאת הזכות לשלול את הזכייה בכל מקרה לעצמ תהמבצע שומר עורכת. יא

 המבצע. עורכתהזכייה בדרכי רמיה ו/או בכל דרך אשר אינה תקינה לשיקול דעתו המלא של 

 . בכל מקרה, הפרס נשוא מבצע זה, יהיה כפוף לתנאים הבאים:יב

 אין כפל מבצעים.• 

הפרס באביזרים מהחנות "האוס ניתן להמיר את . כסף או בכל דרך שהיא יהפרס אינו ניתן להמרה בכסף או בשוו• 

 .כולל מע"מ ₪ 11,000כולל של עד  אין" בשווי

תהיה באחריות הזוכה  . כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם הזכייה ו/או הפרסיג

לכך עפ"י להעביר לשלטונות המס, אם יידרש  המבצע יהיה רשאי לנכות מס במקור או עורכתועל חשבונו בלבד. 

  ישא בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה.תהמבצע לא  עורכת הדין, את פרטי הזוכה ו/או ניכוי מס במקור.

 . עותק מתקנון המבצע ימצא במשרדי עורכת המבצע.5

 . מועד ודרך פרסום תוצאות המבצע:6

הוכחת  ברשות הזוכהלאחר ווידוא כי  גרופון וקימברלי קלארק ישראלבאתר א. פרסום שם הזוכה במבצע יעשה 

 .קנייה כנדרש

וקידום מכירות,  לעשות שימוש בשם המשתתפים במבצע, הזוכים ופרטיהם לצרכי פרסום תהמבצע רשאי עורכת. ב

המבצע. כל משתתף  עורכתהבלעדי של  לרבות צילום הזוכה , בכל צורה ו/או דרך שתיקבע עפ"י שיקול דעתו

במבצע ו/או זכייתו לרבות פרטיו האישיים ו/או תמונתו עשויים  במבצע מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שדבר השתתפותו

 המבצע הזכות לצלם את המשתתף הזוכה במבצע כמפורט לעיל. עורכתשונים, וכן כי ל להיות מפורסמים באמצעים

המבצע, עובדיהם או מי  עורכתהמבצע, העוזר ל עורכתאת כל משתתף במבצע מצהיר ומתחייב כי הוא פוטר 

 בפרסום כאמור. מטעמם מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין או בעקיפין

 עורכתשמור את פרטיו האישיים וכי להמבצע  עורכתג. בהשתתפותו במבצע מאשר המשתתף כי הוא מאשר ל

ור ישיר ו/או פניות פרסומיות, בכפוף לשמירת זכותו של המשתתף לפנות אליו מעת לעת בדיו תהיה רשאיתהמבצע 

 המבצע ובהתאם לכל דין.   עורכתהסיר עצמו מרשימת הדיוור של ל

 . שונות:7

 משפחותיהם. המבצע, עובדיהם ובני עורכתהמבצע, העוזר ל עורכתא. ההשתתפות במבצע אסורה על 



 

 שהיא, למעט כמפורט בתקנון זה. כסף או בכל דרך יבשוו וף אינו ניתן להסבה או להמרה בכסב. הפרס הוא אישי וא

אחרים כלשהם בדבר המבצע  ג. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים

 זה לכל דבר ועניין. לרבות בכל אמצעי פרסום אחר, תגברנה הוראות תקנון

מטעמם מנעה ממשתתף  המבצע ו/או מי עורכתהמבצע ו/או העוזר ל עורכתשל  הד. בכל מקרה שיוכח, כי רשלנות

מוצר, אותו רכש המשתתף היהיה זכאי לגובה עלות  מלהשתתף במבצע או לזכות בזכייה כלשהי, יוגבל הפיצוי לו

 לכך. כדי להשתתף במבצע ולא מעבר

המבצע,  עורכתהעוזר ל ע,המבצ עורכתה. המשתתף או הרוצה להשתתף במבצע מצהיר ומתחייב כי הוא פוטר את 

הקשורה במישרין או בעקיפין למבצע ו/או לפרס. מבלי  עובדיהם או מי מטעמם מכל טענה או תביעה ו/או דרישה

 יובהר כי כל משתתף או הרוצה להשתתף מצהיר ומתחייב כי כל תקלה, שיבוש, איחור, לגרוע מכלליות האמור לעיל

טרור, שיבושים או תקלות, או  עליון, מלחמה, שביתה, שיבושים, מעשיח ושינוי וכדומה אשר מקורם בין היתר בכ

סרים זמניים במלאי והמבצע וכן ח עורכתו/או העוזר ל המבצע עורכתמחמת צדדים שלישיים שאינם בשליטת 

 תקנון זה ולא יזכו בכל סעד או זכות או תרופה. המוצרים לא ייחשבו להפרה של

אים לקצר ו/או להאריך ו/או להפסיק בכל עת ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי המבצע ו/או מי מטעמה רש עורכת ו.

שיקול דעתם המוחלט והבלעדי, את הפעילות, כולה או חלקה ו/או לשנות את תנאיה, כולם או חלקם, לרבות שינוי 

מת תקנון זה, הכול בהודעה אשר תתפרסם באתר הפעילות. מוסכם כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והול

 והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי הפעילות כאמור.

את התקנון ומקבל עליו את  ז. בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא

ייב אותו לכל ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויח הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף

 דבר ועניין.

לזוכה ו/או לשלול קבלת  שלא למסור פרס תהמבצע רשאי עורכתח. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, 

 שאינו כדין. הפרס ממי שהגיע אליו הזכייה תוך ביצוע עבירה ו/או במעשה

כלשהם, מכל מין וסוג  המבצע ו/או מי מטעמם אינם אחראים לשיבושים עורכתהמבצע ו/או העוזר ל עורכתט. 

לרבות בגין שיבוש, תקלה ו/או כל פעילות לא  המבצע,באתר הפעילות , שהוא, שיחולו בקליטת פרטי המשתתף

ו/או "בזק" ו/או "הוט" ו/או כל ספק שירותי תקשורת קווית אחרת ו/או  תקינה אחרת באיזו ממערכות התקשורת

תקינה כאמור שבגינם  השירות הסלולרי, ולרבות כל גורם עצמאי אחר לרבות כל שיבוש תקלה או פעילות לא יספק

ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה  , כולם או חלקם,באתר פעילות המבצענמנעה קליטת פרטי המשתתף 

 וסוג שהוא. ו/או תביעה ו/או זכות בקשר לכך, מכל מין

 יו סופיות ובכל מקרה לא יהיו ניתנות לערעור ו/או השגה.י. תוצאות הזכייה יה

לפני מועד תום המבצע,  יא. למען הסר ספק יובהר כי אך ורק משתתפים אשר מילאו אחר כל תנאי תקנון המבצע

 ישתתפו במבצע כאמור בתקנון זה.

ויקבלו הזדמנות ישראל קלארק -פרסים מטעם קימברלי תנושא בתחרותיוכלו להשתתף בגרופון יב. רוכשי השובר 

וחלוקת  התחרות; ניהול ישראל קלארק-כפופה לתנאי קימברלי בתחרותההשתתפות  לזכות בחדר ילדים מעוצב.

 .ישראל קלארק-קימברלי שלהפרסים הינם באחריות הבלעדית 

 

 


