
 

 

 הגרלהתקנון 

 "0202"ימאהה מטיסה אותך ליורו  

 חדשים אופנועי וקטנועי ימאההמבין רוכשי 
 ו/או ממפיץ מורשה  מוטור מטרוחברת מ

 

 מבוא  .1

 6.6.ימאהה מטיסה אותך ליורו  הגרלה מבצע יערך ,)כולל( 6.1..16.0 ועד 6.1..1.0 התאריכים בין 
 ,בע"מ (1891) שיווק מוטור מטרומ חדשים Yamaha מתוצרת וקטנועים אופנועים של הרוכשים בין

 מורשה פיץמ ו/או ("החברה" ו/או המבצע" "עורך - )להלן לה קשורה חברה ו/או 6-698.88-11 ח.פ.
  זה. תקנון להוראות ובכפוף בהתאם והכל ,להלן כהגדרתו

 הגדרות ..

 :, כמפורט להלןצידםב נקובהזה המשמעות התהיה המפורטים בתקנון  למונחים

תוצרת מ חדש (1801-אופנוע )כהגדרת מונח זה בתקנות התעבורה, תשכ"א 
Yamaha ,,)אשר נרכש  ללא בעלויות קודמות )בין שנרשמו ובין שלא נרשמו

מובהר כי המונח אופנוע הינו  .מטעמו מפיץ מורשהמעורך המבצע ו/או מ
 .לרבות קטנוע

 אופנוע ימאהה"" -
 או "אופנוע"

או  www.metro.co.il אתר האינטרנט של עורך המבצע שכתובתו:
motor.co.il-www.yamaha. 

 "אתר האינטרנט" -

 .להלן 0 בסעיף כמפורט ,לכך בסמוך או 1.7.2021 ביום תיערך אשר ההגרל
 פרטי את ממוחשבת מערכת באמצעות המבצע עורך יאסוף ההגרלה במועד

  כאמור. המשתתפים מבין הגרלה ויקיים המשתתפים

 "ההגרלה" -

קבלה מקורית של עורך המבצע המעידה כי המשתתף ביצע רכישה מזכה, 
 , כהגדרתה להלן.הגרלהבמהלך תקופת הרישום ל

 "הוכחת קניה" -

במסגרתו  כהגדרתם לעיל,, חדשיםאופנועי ימאהה קידום מכירות למבצע 
אופנועי רוכשי בין  כהגדרתם להלן(פרסי הזכיה )יוגרלו תיערך הגרלה בה 

 .פי הוראות תקנון זה-והכל בכפוף ועל ,המבצעבתקופת חדשים אלו  ימאהה

 "המבצע" -

  , כפר סבא19עו"ד עומר צור, מרח' עתיר ידע 

 68-6069911; פקס: 61-0111016ל': ט

" או "המפקח -
"המפקח על 

 "ההגרלה

משתתף אשר שמו הועלה בהגרלה כזוכה באחד מפרסי הזכייה ואשר הציג 
פי ובכפוף להוראות תקנון -את הוכחת הקנייה ואת זכאותו לקבלת הפרס, על

 .זה

 "זוכים" או "זוכה" -

ביום טופס הצטרפות אשר ימולא על ידי לקוח המעוניין להשתתף בהגרלה 
טופס זה יכלול את פרטי המשתתף ואת פרטי רכישת  רכישת אופנוע ימאהה.

 האופנוע.

 "טופס הצטרפות" -

"מקום ביצוע  - .עורך המבצעמשרדי 
 ההגרלה"

אופנועי למכור לשווק ולסחור ב הרשאהאשר קיבל מאת עורך המבצע  מפיץ
פיצים לפי רשימת המ ,המיובאים באמצעות עורך המבצע חדשיםימאהה 

  .האינטרנטהמופיעים באתר 

 "מפיץ מורשה" -

 .180 -, תשכ"ב בגיר כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות
רישום , אשר ביצע רכישה מזכה במהלך תקופת המשתתף בלתי זכאי(למעט )
ביקש להשתתף בהגרלה  כהגדרת מונחים אלה בתקנון זה, ,הגרלהל

הרכישה המפורסם תקנון  אישר את, ו()באמצעות טופס הצטרפות להגרלה
 .ועומד בכל תנאיו האינטרנט המהווה תנאי להשתתפות בהגרלה רבאת

 או "משתתף" -
 "זכאי"



 

 

 

 :1( הגרלה מס' 1)

(, כולל 6.1..11.6)שייערך ביום  Euro 2020כרטיס כניסה למשחק הגמר של 
 לילות בבית מלון .ליעד שבו משוחק משחק הגמר +  הלוך ושוב כרטיס טיסה

 על בסיס חצי פנסיון.

 :.( הגרלה מס' .)

 'ץאינ 91 –סמסונג  LEDטלויזיה 

 : 1( הגרלה מס' 1)

 אינץ' 01 –סמסונג  LEDטלויזיה 

או  "פרס הזכייה" -
 "הפרס"

 ם, כהגדרתמפיץ מורשהמאת עורך המבצע ו/או מ חדש אופנוע ימאהה רכישת
גמר  לכך שבוצע, בכפוף בלבד הגרלהרישום לבמהלך תקופת ה וזאתלעיל, 

 .במהלך תקופה זואופנוע ימאהה חשבון בעבור רכישת 

 "רכישה מזכה" -

 "תקנון המבצע" -  תקנון זה לעיל ולהלן, המפורסם באתר האינטרנט.

 פרשנות .1

 .לגברים והן לנשים הן מתייחס והוא נוחות מטעמי הינו זה בתקנון זכר בלשון השימוש 1.1

 או פרשנית משמעות כל להם ליתן ואין בלבד הנוחות לשם נועדו זה בתקנון הסעיפים כותרות ..1
 אחרת.

 לכל זה, תקנון הוראות תגברנה ,אחרים לפרסומים התקנון הוראות בין סתירה של מקרה בכל 1.1
 האמור. בפרסום אחרת במפורש נאמר אם למעט ,ועניין דבר

 הגרלהל רישוםה תקופת .8

 ביום סתייםתו בבוקר 69:16 בשעה 6.1..1.0 יוםב חלת להגרלה לרישום הזכאות תקופת 8.1
 (."הגרלהל רישוםה "תקופת – ולהלן )לעיל אחה"צ 6681: בשעה 6.1..16.0

 דעתו לשיקול בכפוף הגרלהל רישוםה תקופת את לקצר( או )להאריך לשנות רשאי המבצע עורך ..8
 והמוחלט. הבלעדי

 כולו – המבצע את לבטל ו/או לעכב ו/או להפסיק רשאי, יהיה המבצע עורך כי מובהר, כן כמו 8.1
 והמוחלט. הבלעדי דעתו לשיקול בכפוף הכל ,חלקו או

 מבצעב ההשתתפות .1

 מורשה מפיץ ו/או המבצע עורך מאת חדש ימאהה אופנוע שרכש מי רק כי ספק, להסרת מובהר, 1.1
 לעמידתו בכפוף וזאת בהגרלה, להשתתף זכאי יהא ,אחרת דרך בכל ולא בלבד אמצעותםוב

 .זה תקנון תנאי ביתר

 להלן, 0 בסעיף כאמור בהגרלה להשתתף זכאי יהיה זה( בתקנון זה מונח )כהגדרת משתתף כל ..1
 להוראות ובכפוף ,מורשה מפיץמ ו/או המבצע מעורך המזכה הרכישה את שביצע בתנאי וזאת

 זה. תקנון

 תבאמצעו בהגרלה להשתתף המשתתף בקשת הינו במבצע להשתתפות תנאי כי ומודגש מובהר 1.1
כל משתתף  .מלא באופן לתנאיו המשתתף והסכמת זה מבצע תקנון אישור ההצטרפות, טופס

וכי הוא מסכים כי הוראות  זהתקנון יחשב כמי שקרא, הסכים והתחייב לפעול על פי כל הוראות 
עיף . מובהר בזאת כי האמור בסהתקנון יחולו עליו בקשר עם השתתפותו במבצע באופן מלא

  .זה לעיל מהווה תנאי יסודי להסכמת החברה להפעיל את המבצע עבור כל משתתף

 בכפוףו ,במבצע השתתפות זכות מקנה זה( בתקנון זה מונח )כהגדרת מזכה רכישה כל כי מובהר 1.8
 תקופת במהלך נפרדות, מזכות, רכישות מספר ביצע אשר משתתף .זה תקנון הוראות אישורל
 במהלך ידו על שבוצעו המזכות הרכישות כמספר בהגרלה להשתתף זכאי יהיה הגרלהל רישוםה

 אחד מפרס ביותר לזכות יהיה ניתן לא מקרה בכל כי מובהר ואולם, הגרלהל רישוםה תקופת
 בגורל(. אחד מפעם יותר עלה משתתף של שמו אם )גם המבצע במסגרת

מזכות, נפרדות, במהלך תקופת  רכישותלשם ההמחשה בלבד: משתתף שביצע שלוש דוגמא 



 

 

 

. הגרלהשלוש פעמים בשתתף , אשר בגינן הוא מחזיק בשלוש הוכחות קניה, יהגרלהרישום לה
היה ושמו ולפיכך  להסרת ספק, מובהר כי כל רכישה מזכה תקנה זכות השתתפות אחת במבצע

 .ד בלבדשל המשתתף הנ"ל יעלה בגורל פעמיים, אזי ובכל מקרה יהא זכאי המשתתף לפרס אח

 בהגרלה השתתפותל זכאותו את תבטל שהיא, סיבה מכל ,המשתתף ידי על שבוטלה רכישה 1.1
 כלשהו. פרס לקבלת ו/או

 ההגרלה ביצוע מועד לאחר עד הקניה הוכחת על לשמור המשתתף של באחריות כי מודגש 1.0
 6 בסעיף כמפורט והכל כזוכה( המשתתף שיוכרז )ככל הפרס תלקבל וכתנאי הפרסים, וחלוקת

  .להלן

 ההגרלה  .0

 ובני עובדיהם שותפיהם מנהליהם, המפקח, ,המבצע עורך במבצע להשתתף זכאים יהיו לא 0.1
 כי בזאת ומאשר מצהיר המשתתף (.זכאי" בלתי "משתתף )להלן: אלה כל של משפחותיהם

 במבצע זכאי בלתי משתתף השתתפות כי לו ידוע כי ,כאמור זכאי בלתי משתתף אינו הוא
 שבוצעה ככל זו. הוראה הפרת בגין בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה הוא וכי דין פי על אסורה
 המשתתף מתחייב ,הגרלהל רישוםה תקופת במהלך זכאי בלתי תףמשת ידי על מזכה רכישה
מובהר כי אם וככל שיתברר לעורך המבצע  .כאמור בהגרלה להשתתף שלא כאמור זכאי הבלתי

משתתף בלתי זכאי זכה בפרס מפרסי הזכייה, כהגדרתם ו/או למפקח ו/או למי מטעמם כי 
לעיל, זכייתו תבוטל באופן מיידי, והמשתתף הבלתי זכאי יהא מחוייב להחזיר לעורך המבצע 

שעות מביטול  89תוך בתוספת דמי טיפול שיקבעו בנסיבות העניין, וזאת  את הפרס שקיבל
כלפי עורך המבצע ו/או השגה שה הזכיה, ולמשתתף הבלתי זכאי לא תהיה כל טענה ו/או דרי

המפקח ו/או מי מטעמם בעניין זה, ומבלי לגרוע מכל סעד ו/או זכות העומדים לעורך  ו/או
 בעניין זה. מבצעה

 המבצע ולעורך בלבד, המשתתף על תחול המבצע לעורך שנמסרו הפרטים נכונות על האחריות ..0
 והפרטים במידה שהיא, סוג מכל אחריות, כל תהיה ולא אין מטעמם למי ו/או למפקח ו/או

 .מדויקים ו/או מלאים ו/או נכונים אינם המבצע לעורך משתתףה ידי על שנמסרו

 מי ו/או ההגרלה על המפקח ובפיקוח החברה נציג נוכחותב החברה במשרדי תיערך הההגרל 0.1
 תום לאחר עסקים ימי 1 עד ,הגרלהל רישוםה תקופת בתום אחת פעם ,מטעמו המפקח שמינה
 בסמוך או (ההגרלה" ביצוע "מועד :)להלן (6.1..16.0 םויב החל מועד) הגרלהל רישוםה תקופת

 שמשכה בתקופה ההגרלה ביצוע מועד את לדחות רשאי יהיה מבצעה עורך האמור, אף על לכך.
 לכך. בקשר תביעה ו/או טענה כל תהיה לא ולמשתתפים שהיא סיבה מכל נוספים, ימים 18 עד

כל שינוי מועד ביצוע הגרלה אינו משפיע ו/או משנה את הזכות להשתתפות  כי בזאת מובהר
 לתקנון זה. 1בהגרלה, כאמור לעיל בהוראות סעיף 

 המבצע עורך יאסוף הגרלהל רישוםה תקופת סיום לאחר כדלקמן: תהיה ההגרלה שיטת 0.8
 עורך .המזכות רכישות עם בקשר הרלוונטיים הנתונים כל את ממוחשבת, מערכת באמצעות

 כלשהם זיהוי סימני ללא אחידים פתקים גבי על המשתתפים פרטי את הכתב על יעלה המבצע
 את המייצגים בלבד, פתקים שלושה התיבה מן ישלוף המבצע עורך נציג תיבה. לתוך ויכניסם
  .בהגרלה הזוכים שלושת

 פתקים 1 עוד בגורל יועלו לעיל, 8.0 בסעיף כאמור ,בגורל עלויוש לפרס יםאזכ לשני בנוסף 0.1
 יהיה ניתן ולא למקרה בגורל, העלאתם סדר פי על כעתודה, ישמשו אשר בפרס לזכייה נוספים

 בהתאם הזוכים יפסלו או זכייתם תתבטל שבו למקרה ו/או בגורל שעלו המשתתפים את לאתר
 הבא המשתתף הפרס את יקבל תתבטל, שזכייתו או אותר לא שזוכה במקרה זה. תקנון לתנאי

 בגורל עלה ששמו הזוכה ,1 מס' בהגרלה הזוכה יאותר שלא ככל )כלומר, בגורל עלה אשר
 יקבל השלישי במקום בגורל עלה ששמו הזוכה ,1 מס' הגרלה של הפרס את יקבל השני במקום

 הגרלה של הפרס את יקבל הרביעי במקום בגורל עלה ששמו והזוכה ,. מס' הגרלה של הפרס את
 (.1 מס'

 יצירת של בדרך לעיל, המפורט למנגנון בהתאם ,ההגרלה את לבצע המבצע עורך יוכל לחילופין, 0.0
 באופן תבוצע ההגרלה כאשר המשתתפים, כל את יכלול אשר Excel -ב ממוחשב נתונים מאגר

 פתקים שליפת )במקום אקסל תוכנת של ממוחשבת Random פונקציית באמצעות אקראי
  .לעיל( כאמור

 ושמות הנוכחים, שמות ההגרלה, מהלך את המפרט פרוטוקול רךיע ההגרלה ביצוע בתום 0.6
 עורך ונציגי ההגרלה על המפקח ידי על ייחתם הפרוטוקול בגורל. עלה ששמם המשתתפים



 

 

 

 המבצע.

 שיעמדו לאחר ורק אך אלא כ"זוכים" יחשבו לא בגורל עלה ששמם משתתפים כי מובהר 0.9
 להלן. כמפורט לזכייה בתנאים

 אשר בלבד, החברה רישומי לפי תיקבע הפרס לקבלת הזכאות כי בזאת מובהר ספק, הסר למען 0.8
 הפרס לקבלת הזכאות בתנאי עמידה בדבר החברה הכרעת וכי זה, לעניין חלוטה ראיה יהוו

  ומכרעת. סופית תהאו בלבד, רישומיה פי-על תיעשה

 ] וקבלתה הזכיה .6

 קשר ליצור ינסה אשר המבצע עורך נציג ידי על תימסר בגורל עלה ששמם למשתתפים הודעה 6.1
 וזאת ,מבצעה לעורך ידם על שנמסר הטלפון מספר פי על בגורל, עלה ששמם המשתתפים עם

 לאחר עסקים ימי . במשך ביום פעמים משלוש פחות לא ,6681: – 68:66 השעות בין ה-א בימים
  הגרלה.ה ביצוע מועד

  לזוכה. המבצע עורך בין תתואם בהגרלה הזוכה ידי על הפרס קבלת הזכייה: מימוש  

 לאימות קניה הוכחת הזכייה קבלת במועד יציג בגורל עלה ששמו משתתף כי הוא לזכייה תנאי ..6
 לצורך בתוקף הגנהי רישיון או בתוקף דרכון או זהות עודתת יציג וכן, המזכה הרכישה ביצוע

 הוכחת תקינותו הפרטים תקינות את לוודא רשאי יהיה נציגו ו/או המבצע עורך .פרטיו אימות
 הקניה.

 בדואר זכיה הודעת תשלח זה, תקנון להוראות בהתאם נפסלה לא זכייתם אשר הזוכים לכל 6.1
 יומי בעיתון פרסומים בשני יפורסמו הזוכים של תיהםשמו דין, פי על שנדרש ככל בנוסף, רשום.

 .ובאינטרנט

 הבאות, מהסיבות יותר או אחת בשל בגורל שעלה למשתתף הפרס את להעניק ניתן ולא היה 6.8
 ,(בעתודהש אלו )לרבות אחריו בגורל עלה שמםש המשתתפים לאחד תועבר וזו זכייתו, תתבטל
 יהיה לא כאמור התבטלה שזכייתו משתתף כי מובהר לגביהם. גם יחול זה בסעיף והאמור

 זכייתו. ביטול בגין שהוא שהוא, סוג מכל סעד, ו/או פיצוי ו/או תשלום לכל זכאי

 ואלה הסיבות: 

 אינם ו/או שגויים ו/או נכונים אינם המבצע לעורך שנמסרו המשתתף פרטי 6.8.1
 סביר. באופן לבררם ניתן לא ו/או זה תקנון בתנאי עומדים אינם /אוו ברורים

 רשום בדואר בגורל העלאתו על למשתתף ההודעה משלוח ממועד ימים 16 חלפו ..6.8
 לא והמשתתף המאוחר לפי האינטרנט, באתר המבצע תוצאות פרסום מיום או

 המבצע. עורך עם קשר יצר

 בכל ו/או מרמה בדרכי במבצע השתתפותו ו/או לפרס זכאותו את השיג המשתתף 6.8.1
 .כדין שאינה אחרת דרך

 שנקבע. המועד תוך קניה הוכחת את הציג לא המשתתף 6.8.8

 זה. תקנון לתנאי בהתאם נפסלה המשתתף של זכייתו 6.8.1

 זכייתו. על ויתר הזוכה 6.8.0

 המבצע. במסגרת בפרס אחת פעם כבר זכה בגורל שעלה המשתתף 6.8.6

 להוראות בהתאם לזוכה הזכיה מתן למניעת מהותית סיבה חלה כי קבע המפקח 6.8.9
 זה. תקנון

 ולא שחזר שיק )לרבות המזכה הקניה עבור התמורה מלוא את שילם לא הזוכה 6.8.8
 (.בהגרלה הזכייה לאחר אך ,וכיו"ב שבוטלו תשלומים כובד,

 ., מכל סיבה שהיאהזוכה ביטל את הרכישה המזכה 6.8.16

 לעיל( 1.0 בסעיף זה מונח )כהגדרת זכאי בלתי משתתף הינו המשתתף כי התברר 6.8.11
 מלכתחילה. במבצע להשתתף זכאי היה לא הוא /אוו

 ומימושם הפרסים .9

 יחתמו הזכייה פרסי קבלת במועד הפרסים. קבלת לשם המבצע עורך למשרדי יגיעו הזוכים 9.1



 

 

 

מובהר  .'א נספחכ המצורף בנוסח הפרס" קבלת בדבר זוכה "אישור על ועל זה תקנון על הזוכים
בדבר קבלת הפרס" הינה תנאי הכרחי לקבלת  על "אישור זוכהו על תקנון זה בזאת כי חתימה
. עוד מובהר כי סירוב הזוכה ו/או כאמורא ניתן לקבל את הפרס ללא חתימה הפרס, וכי אין ול

זכות לבטל את זכייתו, לפי שיקול  מבצעאישור זה מקנה לעורך ההתקנון ועל הזכאי לחתום על 
דעתו הבלעדי, ללא כל הודעה ו/או התראה מוקדמת וכי לזוכה ו/או הזכאי לא תהיה כל טענה 

 בעניין זה.

 למכירה. ו/או להחלפה ו/או להעברה ניתנת ואינה אישית הינה בפרס הזכייה ..9

 נקבע אם מלבד אחר, מוצר או פרס בכל ולא כסף בשווה לא להמרה, ניתנים אינם הזכייה פרסי 9.1
 החברה. ידי על אחרת

 בפרטים שימוש .8

 רשאי יהיה מטעמו מי ו/או המבצע עורך כי המשתתף להסכמת תחשב במבצע ההשתתפות עצם 8.1
 ,דין לכל בכפוף למבצע, הקשורים האחרים הפרטים ובכל המשתתף בפרטי שימוש לעשות
 לצורך:

הקמפיין ובכלל זה לצורך בחירת זוכה וכדי ליידע את המשתתף הזוכה אם ניהול  8.1.1
הוא זכאי בפרס בעקבות ההגרלה, למימוש הפרס ולתפעול כל דבר ועניין שקשור 

, וכן עשויים להיות )לרבות ספקי הפרס( במימוש הפרס ובדיווחים בקשר אליו
 מועברים לרשויות המדינה לצורך דיווח על הזכייה )לדוגמה: רשויות המס וכו'(.

 .דין פי על כנדרש תקשורת באמצעי הזוכים פרטי פרסום ..8.1

 להוראות בהתאם ,אליו שיועברו הפרטים על ישמור המבצע עורך לעיל, מהאמור לגרוע מבלי ..8
  הדין.

 את שלישיים, לצדדים עבירלה רשאי יהיה המבצע עורך לעיל, זה בתקנון באמור לפגוע מבלי 8.1
 להלן: המפורטים מקריםב ,מבצעב משתתף של האישיים פרטיו

 עורך של זכויותיו על שמירה לצורך שיידרש כפי התקנון, תנאי את שהפר במקרה 8.1.1
 המבצע.

 ו/או המבצע לעורך המורה מוסמכת רשות ו/או משפטי גוף ידי על צו ויינתן ככל ..8.1
 כן; לעשות מטעמו מי

 לצורך דרושה, המידע חשיפת מטעמו מי ו/או המבצע עורך שלדעת מקרה בכל 8.1.1
 שלישי. צד או המשתתפים לרכוש או לגוף נזק מניעת

 הגרלהה על הפיקוח .16

 לפרסומת הגרלות לעריכת הכללי ההיתר להוראות ובהתאם המפקח בפיקוח כתנער הגרלהה 16.1
 .1866-תשל"ז העונשין, חוק לפי מסחרית

 והמשתתף ועניין דבר לכל ומחייבת סופית הינה ובזכייה במבצע הקשור בכל המפקח החלטת ..16
 המפקח. הכרעת עם בקשר תביעה ו/או טענה כל על בזאת מוותר

 סניף לש התצוגה אולםב המפקח, משרדי המבצע, עורך שרדיבמ ימצא המבצע מתקנון עותק 16.1
 שכתובתו האינטרנט ובאתר 0000111-61 שמספרו בטלפון סבא בכפר סנטר מטרו המבצע עורך
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 אחריות .11

 .בלבד המשתתף של הבלעדית באחריות היא במבצע השתתפותה 11.1

 שלישיים צדדים ספקים של הזמנות או בשוברים שימוש ידרוש הזוכה זכה בו שהפרס ככל ..11
 התנאים למלון, ושובר טיסה כרטיס למשחק, כניסה כרטיסי זה ובכלל הפרס מימוש לצורך

 עמידה לאי אחראי ואינ המבצע עורךו כזה הסכם על לחול עשויים השלישי הצד של וההגבלות
 תנאי במסגרת לזוכה הוענק שהפרס לאחר כאמור. בהסכם הרלוונטי השלישי הצד מצד

 הפסדים, בגין המבצע עורך על אחריות להטיל יהיה ניתן לא ואופן פנים בשום הללו, הקמפיין
 או מועד שינוי או דחיות או לעיכובים קשורים או שנובעים ועקיפים ישירים נזקים או עלויות

 נזקים במלון; שהיה של מועד שינוי או ביטולים או דחיות עיכובים, טיסות; של ביטולים



 

 

 

 או הפרס את לממש שתפקידם מספקים שנובעים או הפרס ממימוש כתוצאה ועקיפים יםישיר
 מגיפה קורונה, מלחמתי, מצב עליון, כח עם בקשר דחיות או הגבלות ביטולים, בהם; שקשורים

 ביטול מקום, שינוי מועד, שינוי נטישה, ביטול, לדחייה, הזוכה; בשליטת שאינו דבר וכל
 כזה. במשחק להשתתף היכולת חוסר או קהל לא משחק או צטדיוןהא קיבולת צמצום כרטיס,
 מי וכל קשורים תאגידים ,ומנהלי ,ועובדי ,המבצע עורך כלפי חוזר בלתי באופן מוותר הזוכה

 .לעיל הנקובים מהעניינים אחד בכל דרישה או תביעה כל על המבצע עורך עם שקשור

. 

 6.6. יורו גמרל הטיסה פרס – נוספים תנאים ..1

 שאינם בפרסים הקשורות ולעלויות העקיפות העלויות לכל באחריות נושא ואינ המבצע עורך 1..1
 רפואיות אישיות, הוצאות ארוחות, רק: ולא זה ובכלל ומפורש ספציפי באופן בפרס כלולים

 .וכדומה נסיעה הוצאות ביטוח, ואחרות,

 :ל בלעדי אחראי הזוכה ...1

 ;שלו הנסיעה סידורי 1....1

 לישראל; מחוץ לנסיעתו נטייםהרלוו הביטוחים לרכישת .....1

 עבור תשלום זה ובכלל הפרס מימוש לצורך והעקיפות הישירות הוצאותיו למימון 1....1
 ;ואחרות רפואיות הוצאות נסיעה, הוצאות אישיות, הוצאות

 פי על כנדרש הטיסה, מועד לאחר מספיקה לתקופה בתוקף דרכון בידו כי לוודא 8....1
 מישראל; יציאה בעיכו צו אין וכי היעד ומדינת בישראל דין

 אישור להשיג המשחק, מתקיים שבה לארץ ויזה או נסיעה באישור צורך שיש ככל 1....1
 כאמור. ויזה או

 וכפי בפרס הכלולים רלוונטיים שירותים של ספק/ים כל של ולהגבלות לתנאים כפוף הפרס 1..1
 נאית המלון, בתי תנאי התעופה, ונמלי התעופה חברת תנאי לרבות, ,לפעם מפעם תקפים שיהיו

 .וכיו"ב לעת מעת שיהיו כפי באיצטדיון, והשהייה הכניסה ותנאי UEFA של הכרטיסים

 זיכוי לקבל ניתן ולא אחרים שירותים או מוצרים או אשראי במזומן, פרסים להחליף ניתן לא 8..1
 הספקים. ידי-על בוטלו או מומשו לא ממנו שחלקים או מומש שלא פרס על כספי החזר או

 – חלף חלופי זוכה למציאת והמועד הפרס את לקבל ניתן שלא או סלפר סירוב של במקרה
 .החברה בבעלות יישאר הפרס

 ושל הפרס את למכור או להעביר ההזוכ על מוחלט איסור חל להעברה. ניתן ולא אישי הפרס 1..1
 .אחר אדם לכל

 בהתאם פרסים ועל בהגרלות זכיה על מס לרבות ,הזכייה על שיוטל עקיף או ישיר מס כל 0..1
 הזוכה. ידי-על ישולם דין, כל להוראות

 שונות .11

 תקנון פי על זכות ו/או זכאות מימוש אי בגין אחריות בכל יישא ולא אחראי איננו המבצע, עורך 11.1
 ו/או במישרין בזכאי, התלויות מסיבות זכאי ידי על הפרס מימוש אי רק, לא אך לרבות, זה,

 בעקיפין.

 )להלן: ותוכנות ממוחשבים םאמצעי ותבאמצע נעשה המבצע ניהול כי יובהר ..11
 עורך ספק, הסר למען תקלות. ו/או משגיאות חפה אינה הפעלתן ו/או שפעילותן ,("המערכות"

 והם המבצע בניהול תקלות או שגיאות תהיינה לא כי מתחייבים אינם מטעמו, מי ו/או המבצע
 ו/או במערכות מתקלות הנובעות תקלות זה ובכלל בשליטתם שאינה תקלה לכל אחראים אינם

 משתתף כל פעילותו. על שליטה אין המבצע לעורך אשר שהוא גורם מכל ו/או האינטרנט ברשת
 איחור, שיבוש, תקלה, כל כי ומתחייב מצהיר במבצע להשתתף המעוניין כל ו/או זוכה ו/או

 )ומבלי זה ובכלל עליון בכח ,היתר בין ,מקורם אשר הפרס ו/או המבצע עם בקשר וכדומה שינוי
 )לרבות תקלות או שיבושים קשים, אוויר מזג תנאי טרור, מעשי שביתה, מלחמה, למצות(



 

 

 

 ייחשבו לא המבצע, עורך בשליטת שאינם שלישיים צדדים מחמת או האינטרנט(, ברשת תקלות
 זה. תקנון של להפרה

  למבצע. הקשור בכל הצדדים יחסי את ממצה זה תקנון 11.1

 הקשור עניין בכל לדון הבלעדית הסמכות תהיה יפו-ביבא-בתל המוסמך המשפט לבית רק 11.8
 במבצע. ו/או בהגרלה

 

 6.1..11.1 ביום תוקן התקנון

 
 

  



 

 

 

 'אנספח 

 אישור זוכה בדבר קבלת פרס

  

 :אני, הח"מ, מאשר בזה כי

 ________________ הזכיה _________, בשעה: ___________ את פרס  קיבלתי ביום (1)
מבין רוכשי אופנועי  "6.6.ימאהה מטיסה אותך ליורו "מבצע הגרלת עקב זכייתי ב, "(הפרס)"

 ;"(המבצע)" וקטנועי ימאהה חדשים מחברת מטרו מוטור ו/או ממפיץ מורשה"
 

ואני מסכים  , הבנתי את הוראותיוקראתי את כל תנאי התקנון שנספח זה מצורף לו, התקנון ברור לי (.)
 .אשר יחולו עלי במלואן לכל תנאיו,

המפקח על תם בתקנון המבצע(: עורך המבצע, מצהיר בזאת כי אינני נמנה על מי מבין הבאים )כהגדרהנני 
 עובדיהם ובני משפחותיהם של מי מאלה. ,המבצע, מנהליהם, שותפיהם

 לאישורי זה מצורפים:

 .)תעודת זהות/דרכון/רישיון נהיגה( צילום תעודה מזהה של הח"מ .1

 ה בתקנון המבצע(.הוכחת קניה )כהגדרת מונח ז ..

 

  שם מלא

 

  מספר ת.ז.

 

  כתובת

 

  דואר אלקטרוני

 

  טלפון

 

 

 

 

________________________ 

 תאריך

________________________ 

 חתימה

 

 


