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 בתחנתבע"מ של חב' מבוא שומרון  הגרלהמבצע  תקנון
 "רכב הגרלת" במסגרת ,אהרון ביתן סונול

 
 

 :והפרס ההגרלה מבצע   
 

 ומעלה ליטרים 20בכמות של "( הדלקאוקטן ו/או סולר )להלן: " 98בנזין  ואוקטן ו/א 95בנזין הרוכש כל  .1
 30.9.2020עד ליום ו 23.7.2020 מיום ,"(התדלוק תחנת)להלן: " תחנת התדלוק סונול ביתן אהרוןבביממה 

 . "(ההגרלה)להלן: " ההגרלהמבצע יכול להשתתף ב ,23:59בשעה 

 

, מבעלות 2020רכב מודל , ליטר 1.4 בנפח מנוע, +LTרמת גימור  ,שברולט ספארקמסוג רכב : הפרס .2
  .ירשם כיד שניה ,קרי הזוכהAVISקודמת )ללא שימוש( של חברת 

 
 . 510631351ח.פ  ,חב' מבוא שומרון בע"מ עורך ההגרלה: .3

 
 אביב-, תל72עו"ד רועי דביר, ממשרד עו"ד אברהם נאמן ושות', מרח' פנחס רוזן  :המפקח על ההגרלה .4

 .)משרד עו"ד אברהם נאמן ושות'(

 
 

 :בהגרלה ההשתתפות ותנאי אופן

 

 שכתובתובאינטרנט  ההגרלהבדף  הרשמהל כפופה הההשתתפות בהגרל .5
D222AF6670A2%7D-BE93-42B4-14B0-https://www.sonol.co.il/?catid=%7BB12EF5CAבשעה  2023.7. מיום , החל

באמצעות גם ניתן להיכנס .  וליתר התנאים המפורטים להלן 23:59בשעה  30.9.2020 ועד ליום 08:00
 .שיהיו בתחנת התדלוק ההגרלהבמודעות הפרסום של   qr/סריקת ברקוד

 

, מספר פרטי(שם משפחה ושם ) את שמו המלא ההגרלהבדף  לרשום הלקוחדרש נ להגרלהעל מנת להירשם  .6
תאריך ביצוע ו (ספרות 6החשבונית )בתחתית הספח ששלו, מספר  הנייד מספר הטלפוןתעודת הזהות, 

 עם מספר הספח שאותו הזין למערכת ההגרלה.החשבונית המקורית על הלקוח לשמור את  התדלוק.
 

)היינו ביום  ביממה אחתו בתדלוק אחד ומעלה ליטר 20 בכמות של בתחנת התדלוק לקוח הרוכש דלק .7
בהגרלה כאשר כל משתתף יכול שתתף כול להי ,זהכאמור בתקנון ( 23:59ועד  00:00מסויים משעה 

. משתתף יוכל להרשם להגרלה בגין כל תדלוק פעם אחת בלבדלהירשם בגין תדלוק שביצע ביממה כלשהי 
כל יממה יוכל דהיינו ביממה שונה בה תדלק )ב וזאת בגין כל תדלוקהמזכה אותו להשתתף בהגרלה 

 ( וכך יוכל להגדיל את סיכויי זכייתו.ים באותה יממהבלבד גם אם ביצע מספר תדלוק פעם אחתרשם ילה
להגרלה רק מערכת הוא יירשם באזי  - ככל שלקוח ירשם להגרלה בגין יותר מתדלוק אחד ביממה אחת

 .בגין התדלוק הראשון שבוצע באותה יממה
 

 :יחולו בנוגע להגרלה האמורים לקמןהכללים והתנאים  .8

 

שהם , שנים ביום הרישום להגרלה 18שהנם מעל גיל  התדלוקת ם המתדלקים בתחנרק נהגי הרכבי .8.1
ברכביהם מותקן דלקן של סונול )אף אם  ההגרלבבעלי רישיון נהיגה ישראלי, רשאים להשתתף 

 והדלק משולם ע"י חברה(.
 
ולמלא אחר ההוראות והכללים  זה למלא את הפרטים האמורים בסעיףנדרש  משתתף בהגרלהה .8.2

 .באופן מדויק
 
 

 :ההגרלה עריכת אופן
 

אשר  ,אמצעות תוכנת מחשב, ב14:00 בשעה 15.10.2020ביום  ההגרלהעל  מפקחהעל ידי  תיערך ההגרלה .9
 הגרלהשנרשמו להמשתתפים  הזוכה בהגרלה מתוך כל נתוני מספר הספחבאופן רנדומלי את בגורל תעלה 

 עמדו בתנאי ההשתתפות בהגרלה. שו

 

https://www.sonol.co.il/?catid=%7BB12EF5CA-14B0-42B4-BE93-D222AF6670A2%7D,%20החל
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אשר עלה ראשון בגורל  הספחהוא בעל מספר  בפרס . הזוכהזוכיםמספרי  3יועלו בגורל  במסגרת ההגרלה .10
"זוכי מילואים" אשר הינם זוכים על תנאי. במידה שהזוכה  שיעלו בגורל לאחר מכן הם ספחיםושני מספרי 

מילואים הראשון שהוגרל מבין שני זוכי היבוא במקומו זוכה  כאמור להלן לא יעמוד בתנאי הזכייה
אזי יבוא במקומו זוכה המילואים  ם כאמורואם גם זוכה המילואים הראשון לא יעמוד בתנאי ,המילואים

רשאי שלא לחלק את  עורך ההגרלההא י לא יעמוד בתנאים הנ"ל זוכה המילואים השניאם גם השני. 
  .הפרס

 
  ככל שהדבר יידרש. ההגרלההמפקח על ההגרלה רשאי לשנות את מתכונת  .11

 
 

 : הזכייהתוצאות ההגרלה ותנאי  פרסום
 

 . בלינק הנ"ל ההגרלהובדף  בעמוד הפייסבוק יפורסמו ההגרלה תוצאות .12

  

תשלח לו ככל שידרש ו שעלה בגורללפי מספר הטלפון הנייד  זוכה יצור קשר טלפוני עם כל עורך ההגרלה .13
 . את אופן קבלת הפרס מוולתאם עעל מנת להודיע לו על זכייתו , לכתובתו כפי שרשם מכתב בדואר רשום

  

היינו עד ימים ממועד סיום ההגרלה ) 60בתוך הזוכה  צליח ליצור קשר עםהלא  שעורך ההגרלהבמקרה  .14
לקחת את  לא יגיעאם הזוכה או ע"י הזוכה  בדואר ההודעהקבלת ימים ממועד  45בתוך או ( 30.11.2020

אם הזוכה לא יעמוד בתנאי כלשהו אחר או אוחר מבין המועדים, לפי המ – מוהפרס במועד אשר יתואם ע
 לזוכה המילואים כאמור לעיל.היה רשאי להעביר את הפרס י עורך ההגרלהאזי  מתנאי הזכייה,

  

 עפ"י החלטתו של עורך ההגרלה.מקום קבלת הרכב יהיה  .15

  

יופיע בעצמו לקבלת  ,יוענק רק למי שיעמוד בתנאים הקבועים בתקנוןהפרס הזכייה בפרס היא אישית.  .16
ציג וכן י הגרלהלהתואמת את הפרטים שהוזנו בעת ההרשמה תעודת זהות  לעורך ההגרלה הפרס, יציג

 עם מספר הספח הזוכה שהוזן למערכת ההגרלה. המקורית החשבוניתאת  לעורך ההגרלה

  

 .ובעלויות העברת הבעלות בעלות רישיון הרכב, בגין הזכייה ברכב בעלות המסשא יי ברכב הזוכה .17

  

 כלשהו עיכובכל אחריות לגבי לו ולא תהיה  טיב הפרסו אחריות כלשהי לגבי איכות לעורך ההגרלהין א .18
 .מתחייב לצבע רכב מסויםהוא אינו כ"כ ו באספקת הרכב

  

 ל פרס ו/או מתנה אחרת ו/או מזומן.להמרה לכ ים אינם ניתניםהפרס .19

  

ולעשות  השונים בפרס באמצעי התקשורת השל הזוכ וותמונת ורשאי לפרסם את שמ יהיה עורך ההגרלה .20
מגבלה לרבות מגבלת מדיה וזמן. וללא  ,התשלום לזוכללא , הזוכה שימוש בכל פרט מזהה אחר של

  המלאה לאמור. ואת הסכמת הזוכה נותן בהגרלה ובקבלת הפרס ובהשתתפות
 
 

 :שונות
 

אביב, -, תל72רועי דביר, ממשרד עו"ד אברהם נאמן ושות', מרח' פנחס רוזן עו"ד  את מינהההגרלה  ךעור .21
 . המפקח על ההגרלהלהיות 

 
ו/או העוזר לעורך ההגרלה  מרון בע"מולחב' מבוא ש לבעל ענין או מי שקשור הגרלה אסורהבההשתתפות  .22

ם מדרגה ראשונה )בן , שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהםמנהליה ו/או המפקח, סונול ישראל בע"מ ו/או
 רים, ילדים, אחים(.זוג, הו

 
במערכת  ו/או פגם ו/או בעיה אינם אחראים לכל נזק שיגרם כתוצאה מכשל ומי מטעמ ועורך ההגרלה ו/א .23

 ו/או פגם ו/או בעיה ו/או לכל נזק שייגרם כתוצאה מכשל ו/או בתקשורת האינטרנט להגרלהההרשמה 
בוצע תבמערכת הממוחשבת אשר באמצעותה ו/או בעיה פגם כשל ו/או ו/או לכל  ההגרלהבמערכת 

ו/או פגם ו/או , לרבות למחיקת, השמדת, שיבוש פרטי המשתתפים או חלק מהם או לכל כשל הההגרל
 .בעיה אחרים
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בכל לרבות באחריות כלשהי כלפי המשתתפים ו/או הזוכים  יםנושא םאינ ואו מי מטעמעורך ההגרלה  .24
, והמשתתפים פוטרים הםוכל הקשור ב ם, מימושם, הענקתיםו/או הזכייה בפרס ההגרלההקשור לעריכת 

 מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר לכך.עורך ההגרלה והמפקח על ההגרלה את 
 

 ויחשב כמי שנתן את הסכמתו לכל האמור בתקנון זה וכי הוא מסכים לכל תנאי בהגרלה משתתףמי שכל  .25
 והוראותיו.

 
 .ועפ"י שיקול דעת ההגרלהלהאריך ו/או לשנות את משך  רשאי ההגרלה ךעור .26

 
סונול ביתן  התדלוק ובתחנת, www.sonol.co.ilפרטים אודות ההגרלה יפורסמו באתר סונול שכתובתו  .27

 .אהרון
 

 .2שלוחה , 09-8988789 בטלפון מס' ,לחב' מבוא שומרון בע"מניתן לפנות  בעניין ההגרלהלקבלת מענה  .28
 

לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין  ההגרלהבהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת  ההגרלה נערכת .29
  .1977התשל"ז 

 
יגברו הוראות ההיתר  ,לבין הוראות התקנוןהנ"ל בכל מקרה של סתירה כלשהי בין הוראות ההיתר הכללי  .30

 ,ההגרלההכללי. בכל מקרה של סתירה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בקשר עם 
 יגברו הוראות התקנון.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


