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תקנון מבצע שוברי דלק ברכישת ביטוח מקיף של מגדל במסגרת ביטוח וואלה
הגדרות

.1

למונחים הבאים תהא בתקנון זה ההגדרה המפורטת לצידם כדלהלן:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

מגדל חברה לביטוח בע"מ
שובר לתדלוק דלק של חברת סונול על סך ₪ 250
פוליסת ביטוח מקיף לרכב פרטי ומסחרי עד  3.5טון של מגדל חברה לביטוח בע"מ
לקוח שרכש ביטוח מקיף של מגדל במסגרת "וואלה ביטוח".
לקוח הרוכש ביטוח רכב מקיף של מגדל מתוך  200המשתתפים הראשונים

"החברה"
"ההטבה"
"המוצר"
"משתתף בפעילות"
"זוכה"
בפעילות ,על פי סעיף 3.1
החל מ –  1.11.2021ועד  30.11.21או עד עד גמר המלאי המוקדם מבניהם
"תקופת הפעילות"

 .2כללי
 .2.1המבוא לתקנון מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 .2.2האמור בתקנון זה ממצה באופן מלא ומוחלט את כל תנאי המבצע ,ואין בכל מסמך אחר לרבות פרסומים שונים
אודות המבצע כדי לגרוע מתוקפו או לשנותו או להאפיל עליו .בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין
הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות ,לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ו/או באתר
החברה ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 .2.3הכותרות שניתנו לסעיפים בתקנון זה נועדו לנוחיות הקריאה של התקנון ואין לתת להם כל משמעות לצורך הבנתו
ופרשנותו של תקנון זה.
 .2.4בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
 .2.5ההשתתפות בפעילות מעידה על הסכמת המשתתפים בה לתנאי התקנון.
 .3התנאים להשתתפות בפעילות ולזכייה בפרס
 .3.1במסגרת המבצע 200 ,הלקוחות הראשונים שירכשו את מוצר ביטוח מקיף לרכב פרטי עד  3.5טון של חברת מגדל,
באמצעות השארת ליד בעמוד הנחיתה של וואלה ומגדל ו/או יתקשר למוקד וואלה במגדל (* ,)6438יקבלו שובר תדלוק
דלק של חברת סונול על סך .₪ 300
 .3.2למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי משתתף בפעילות ,אשר נפסל בהתאם לתנאי החברה והפוליסה ,לא יהיה זכאי לקבל
את הפרס.
 .3.3מובהר ,כי החברה אינה מתחייבת לבטח מי מהלקוחות .ביטוח כאמור כפוף לנהלי החברה ולביצוע בדיקות החברה
ביחס ללקוח.
 .3.4האחריות הבלעדית על ביצוע פעולות ההשתתפות חלה על המשתתף .החברה אינה אחראית לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי
נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו במערכת המחשב שלהן ו/או לכל נזק ,הטעייה ,מרמה ,חסרון כיס ו/או כל טענה
אחרת בקשר עם הפרטים ו/או בנוגע למהימנותם .מובהר כי רישומי החברה המתקבלים בעמודי הפעילות ו/או במערכת המחשב
של וואלה! מהפרטים שהוזנו על ידי המשתתף בתחרות יהוו ראיה מכרעת לנכונותם ו/או לעצם שליחתם על-ידי המשתתף ולא
תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או חוסר בפרטים ו/או אי דיוק בפרטים שנקלטו כאמור.
 .3.5למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי רק משתתף אשר פרטיו נקלטו בפועל אצל החברה ו/או בעמודי הפעילות באופן נכון ומדויק יהא
זכאי להשתתף בתחרות.
 .3.6ידוע למשתתף והוא מסכים כי החברה תהא רשאית לפרסם את שם המשתתף ו/או המנצח ,תמונתו ,כתובתו ,פרסומו ,ופרטים
נוספים הידועים לחברה ,באופן ובמועדים שיקבעו על פי שיקול דעתה של החברה ,בכל אמצעי תקשורת (לרבות ברשת
האינטרנט) .מובהר כי החברה תהא רשאית גם שלא לפרסם כלל .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,המשתתף נותן את הסכמתו
מראש לפרסו ם פרטיו ,כאמור לעיל ,במידה שיוכרז כמנצח .למשתתף לא תהא כל תביעה ו/או טענה כלפי החברה בקשר עם
פועלה זו.
 .3.3המשתתפים מסכימים כי הפרטים שימסרו על ידם יישמרו במאגר המידע של החברה ויחולו עליהם הוראות תנאי השימוש
(לרבות מדיניות הפרטיות) הכללים של החברה בהם ניתן לעיין בעמוד הנחיתה באתר של המבצע_ .מדיניות הפרטיות") .דע כי
על פי חוק ,אינך מחויב למסור את המידע כאמור ואינך מחויב לאשר את קבלת מסרים שיווקיים מהחברה

 .4אופן קבלת הפרסים ותוקפם
 .4.1משתתף בפעילות שזכה בהטבה ,כאמור בהוראות תקנון זה ,יקבל את השובר בדואר ,על פי הכתובת שימסור לנציגי
החברה.
 .4.2קבלת ההטבה אינה מותנית בתשלום ,בפעולה או בתנאי נוסף כלשהו ,למעט תנאי פעילות זו.
 .4.3שימוש ההטבה על פי המצויין על גבי השובר ועל פי הנחיות חברת סונול.

2

 .5שונות
 .5.1במקרה של תקלה ,טעות או ביטול הפעילות ,תהא החברה רשאית לבטל את הפעילות ,להפחית או להגדיל את מספר
הפרסים העומדים לחלוקה או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון ובכפוף לכל דין ,ולאף אחד ממשתתפי
הפעילות לא תהיה כלפי החברה ו/או מי מטעמה כל דרישה ,טענה או תביעה בקשר לכך .כל פעולה כאמור תיחשב
כתוספת לתקנון הפעילות ותחייב כל משתתף בפעילות.
 .5.2החברה אינה אחראית בכל אופן שהוא לטיב הפרסים ואיכותם וככל שהזוכה לא ישתמש בפרס ו/או ככל שהפעילות
תבוטל ,ולא ניתן יהיה לנצל את הפרס ,לא יינתן פרס חלופי לזוכה ,ולמשתתפי הפעילות לא תהיה כל דרישה ,טענה או
תביעה בקשר לכך.
 .5.3המפקח על הפעילות הינו עו"ד /רו"ח
 .5.4הפרס אינו ניתן להעברה ולא ניתן להמיר את הזכייה בפרס בכסף.
 .5.5תוקף המבצע וביצועו כפופים לכל דין ו/או החלטת רשות ו/או החלטה שיפוטית.
 .5.6החברה רשאית להודיע על שינויים בתנאי המבצע ,לרבות תנאי הזכאות להשתתף במבצע ,בכל עת ,לפי שיקול דעתה
המלא ,בכפוף להוראות הדין ובכפוף להתחייבות החברה לקיים את הוראות המבצע כלפי לקוחות אשר עמדו בתנאי
המבצע עד להחלטה על שינוי תנאיו .ההודעה על שינוי תינתן על ידי פרסום תקנון עדכני באתר החברה.
 .5.3מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר ,כי במידה ומסיבה כלשהי (לרבות כשלים טכניים ואחרים אשר אינם בשליטת
המשתתף) לא יקלטו פרטי הזוכים (לרבות פרטים שמסר במסגרת התחרות) ו/או בשל תקלה טכנית יוכרז משתתף שעל פי תנאי
תקנון זה לא היה אמור להיות מוכרז כזוכה בתחרות או תימסר לו בשגגה הודעת ניצחון ("המנצח השגוי") ,כי אז החברה תהא
רשאית לבטל ניצחונו של המנצח השגוי ואין ולא תהא לחברה כל אחריות ו/או חובה כלפי המנצח ו/או המנצח השגוי ו/או כל
משתתף בתחרות ו/או כל אדם אחר ולא תעמוד למי מהם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לכך.
 .5.8המשתתף בתחרות מודע לכך ,כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות ,מערכות התקשורת ,המחשוב והרישום הינן
מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות או תקלה ,לרבת תקלות הנובעות מטעויות אנוש .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,
תתכנה תקלות טכניות שימנעו ,בין השאר קליטת הפרטים במערכות הרלוונטיות.

 .5.5החברה בלבד הינה אחראית לפעילות זו  ,ובכל מקרה סונול ישראל בע"מ ומי מטעמה ו/או וואלה תקשורת בע"מ ומי
מטעמה אינן אחראיות לפעילות זו.
סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לתחרות ו/או לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט
.5.10
המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.
כל סעיף מסעיפי תקנו ן זה עומד בפני עצמו ,וגם אם ייקבע כי סעיף מסוים הינו בלתי חוקי ,בטל או לא אכיף ,לא ישפיע
.5.11
הדבר על שאר סעיפי התקנון.

