תקנון  -פעילות "סימני דרך"

בהשתתפות בפעילות מסכים המשתתף לתנאי תקנון זה
.1

הגדרות
"פעילות"

פעילות "סימני דרך" נושאת פרסים במסגרתה המשתתפים
יתבקשו להוריד את אפליקציית סונול ולהשתתף במשחק
נושא פרסים.

"משתתף"

גולש שהשתתף בפעילות והשאיר את פרטיו בהתאם
להוראות תקנון זה.

"סונול"

.2

.3

סונול ישראל בע"מ
ח.פ510902729 .
הגביש  6נתניה4250706 ,

"אתר האינטרנט"

www.sonol.co.il

"מאקו"

פורטל  makoאשר כתובתו היא .www.mako.co.il

"קשת"

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

"הפרס"

פרס ראשון :כרטיס סונוקאש טעון על סך  ₪ 2,000לתדלוק
בסונול בתוקף עד דצמבר 2025
פרס שני :קפה חינם לחודש ימים
פרס שלישי :קופון עבור קפה מתנה

.1.1

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

.1.2

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

.1.3

תקנון זה מנוסח בלשון זכר למען הנוחות בלבד ומתייחס באופן שווה לשני המינים.

.1.4

זכאי להשתתף בפעילות מי שמלאו לו  18שנים והוא אזרח ישראל.

הפעילות  -כללי
.2.1

משך הפעילות :החל __ __26.3.2019ועד ליום __ (___25.9.2019להלן "תקופת הפעילות").

.2.2

מובהר בזאת כי סונול תהא רשאית להאריך ו/או לשנות ו/או להשהות ו/או לקצר את תקופת
הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי.

השתתפות בפעילות
פעילות נושאת פרסים המתקיימת דרך אפליקציית סונול (להלן" :האפליקציה")  -על
המשתתפים להוריד את האפליקציה של סונול ,להשלים את פרטי ההרשמה והסכמה
לתקנון הפעילות .באפליקציית סונול תוקם קובייה אשר תתקשר את הפעילות ודרכה
המשתתפים יעודכנו בפעילות לכל אורכה .הפעילות תתקיים  -בין היתר  -בשיתוף האחים
פרל מטיילים בארץ אשר ישתלו רמזים עבור המשתתפים .בעזרת הרמזים יהיה על
המשתתפים להגיע ליעדים הרלוונטיים אשר נקבעו מראש.

.4

.5

.3.1

ההשתתפות תיעשה באמצעות האפליקציה הפתוחה לכולם.

.3.2

ע צם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמת המשתתף לתנאי תקנון זה ,לרבות ומבלי לגרוע
מכלליות האמור ,להסכמתו לקבלת רמזים ו/או הודעות הקשורות ישירות לפעילות
ולהסכמתו לכך שהמידע שהעלה במסגרת הפעילות יפורסם על-ידי סונול ,בין היתר,
בטלוויזיה ,באתר האינטרנט ,בעמוד הפייסבוק וב"מאקו" .בנוסף ,המשתתף ו/או הזוכה
מאשר כי שמו ,דבר זכייתו ו/או רגע הענקת הפרס עשויים להיות מסוקרים ו/או מפורסמים
ו/או מצולמים באמצעי התקשורת השונים ,לרבות בטלוויזיה (בתכנית ובפרסומות),
בעיתונות ,באתר האינטרנט ובעמוד הפייסבוק.

.3.3

כמו כן ,בהשתתפותו בפעילות מביע המשתתף ו/או הרוצה להשתתף ו/או הזוכה את הסכמתו
לפרסום ו/או צילום שמו ,תמונתו ו/או ווידאו שלו ,במסגרת הסיקורים והפרסומים
האמורים הנעשים על ידי סונול ומי מטעמה .סעיף זה הינו תנאי להשתתפות בפעילות
וזכייה בפרס.

הפרס
.4.1

במהלך תקופת הפעילות/משחק הכוללת שישה מחזורי משחק ,נכריז בכל מחזור על זוכה
אשר ביצע את כל הפעולות הנדרשות לאורך הפעילות והגיע ליעד הרלוונטי וזכאי לפרס
הראשון המפורט בסעיף .4.2

.4.2

פרס ראשון :יוענק למשתתף שיגיע ליעד הרלוונטי במקום ה ,100-כרטיס סונוקאש טעון על
סך  ₪ 2,000לתדלוק בסונול בתוקף עד דצמבר  .2025פרס זה יוענק  1בכל מחזור משחק
ובסה"כ שישה( .במידה ומספרם של המשתתפים שיגיעו ליעד הרלוונטי יפחת מ ,100-יוענק
הפרס למשתתף שמיקומו יהיה הקודם למיקום הקרוב ביותר ל.)100-
פרס שני :יוענק למשתתף שיגיע ליעד הרלוונטי במקום ה ,200-קפה חינם  1מידי יום למשך
חודש ימים .פרס זה יוענק  1בכל מחזור משחק בסה"כ שישה( .במידה ומספרם של
המשתתפים שיגיעו ליעד הרלוונטי יפחת מ ,200-יוענק הפרס למשתתף שמיקומו יהיה הקרוב
ביותר ל.)200-
פרס שלישי :קופון עבור קפה מתנה  -כל משתתף יוכל לממש קופון אחד בלבד למשך כל
תקופת הפעילות.

.4.3

המשתתף הינו האחראי הבלעדי להזנת הפרטים הנכונים בתקנון ובמעמד ההרשמה
לאפליקציה.

.4.4

סונול ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית במקרה בו איתור הזוכה ומסירת הפרס לא
יתאפשרו בשל כך שהפרטים שנמסרו על ידי הזוכה אינם נכונים או מדויקים ,או בכל מקרה
אחר בו לא ניתן לאתר את הזוכה באמצעות הפרטים שמסר.

.4.5

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

.4.6

סונול שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את זמן המימוש הסופי של הפרס ללא אפשרות
ערעור על כך .סונול לא תישא באחריות בגין איחור במימוש הזכייה ו/או בעיות במימושה.

.4.7

סונול שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות
את הענקת הפרס בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.

.4.8

המשתתפים ,לרבות הזוכה/ים ,פוטרים את סונול ו/או כל מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה
לגבי כל נזק ,קלקול ,אי תקינות ,שיבוש ו/או איחור במימוש הפרס ו/או כל פגם אחר ,אשר
ייגרם לפרס ו/או אשר יתגלה בו ו/או אשר ייגרם בעקבות מימוש הפרס .סונול לא תהיה
אחראית לכל נזק ו/או עלות ו/או הוצאה שייגרמו לזוכה עקב מימוש הפרס ו/או אי-מימושו.

.4.9

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

.4.10

מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין ,סונול תהא רשאית שלא למסור את הפרס
לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין ,מכל בחינה שהיא.

כללי
.5.1

בהשתתפות בפעילות מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את
התקנון ומקבל עליו את הוראותיו ללא כל סייג וגם אם החל בהשתתפות בפעילות בלא שקרא
2

את התקנון ,מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר
ועניין.
.5.2

סונול ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה
של רשת הטלפון ,החשמל ,ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר ,על כל רכיביהן ולא
תישא באחריות להפסקות ,הפרעות ,ניתוקים ,נזקים ,הוצאות ,מניעת רווח וכיו"ב ,אשר
יגרמו למשתתפים בקשר עם ההשתתפות בפעילות ,במישרין ו/או בעקיפין ו/או פרסום
המידע ו/או התוכן ו/או התמונה שנמסר על ידי המשתתפים.

.5.3

סונול תהא רשאית בכל עת להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לשנות את תנאיה בתקנון
זה ,מכל סיבה שהיא ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.

.5.4

סונול שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהפעילות ,על פי שיקול דעתה ,במקרה בו
יתברר כי חלה תקלה ,שיבוש ,מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את
היכולת מלהשתתף בפעילות או שיש בה כדי למנוע עריכת הפעילות באופן תקין.

.5.5

לכל משתתף שהוא בפעילות לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט
סונול עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ,ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף ,לרבות
הוצאות ישירות או עקיפות ,שייגרמו לו עקב פעולות כאמור ו/או עקב פסילת משתתף.

.5.6

ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי קשת ו/או סונול ו/או מי מטעמם ו/או בני
משפחותיהם.
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