
   
 תקנון הגרלה

  
 הגדרות  .1

 
שתערך בהתאם להוראות תקנון זה הגרלה נושאת פרסים,  "ההגרלה"

ובהתאם להיתר הכללי לעריכת ההגרלות לפרסומת מסחרית 
 .1977 -לפי חוק העונשין, התשל"ז

  "הגרלת המיליון של ויקטורי ביוני -מיליוני" "שם מבצע ההגרלה"
 

, 17:00-20:30בין השעות:  22.7.21ם ההגרלה תתקיים ביו  ההגרלה" מועד"
 ").ההגרלה(להלן: " במשרדי עורכת ההגרלה ביבנה

 
אירוע לקוחות ויקטורי, שיתקיים בהיכל מנורה בתל אביב,   "האירוע"

 .24:30ועד  20:45השעות בין  24.7.21ביום 
 
ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק   "ההיתר הכללי"

, אשר פורסם באתר משרד האוצר, 1977-של"זהעונשין, ת
 .1.1.2010ביום  www.finance.gov.ilבכתובת: 

 
 .תקנון זה   "התקנון"
 
  /"עורכת ההגרלה"
 514068980ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ, ח"צ  "ויקטורי"

 
ב אזרח ו/או תוש ,ר משפטית) וכשי18(מעל גיל  בגירפרטי אדם   "משתתף"

בית עסק או תאגיד או כל  לאמדינת ישראל (למען הסר ספק: 
₪  1000גוף אחר), אשר קנה באחד מסניפי רשת ויקטורי, בסך 

לפחות, בעסקה אחת (קבלה אחת), ואשר מחזיק בידו את 
אשר עמד בתנאים  הקבלה המקורית המוכיחה את הקנייה,

ף בהגרלה ופועל לשם כך המפורטים בתקנון והמבקש להשתת
 בדרכים המפורטות בתקנון.

 
, באחד מסניפי לעסקה אחת₪  1000קנייה בסכום של לפחות  "עסקה מזכה"

 עורכת התחרות 
 

 קבלת הקנייה המקורית בגין העסקה המזכה  "קבלה"
 

 *2057 "טלמסר"
 
 

בכדי להירשם להגרלה, יש להתקשר לטלמסר ולהזין את  "הפרטים"
מס' קבלה, מס' שובר, שם מלא |(פרטי  הפרטים הבאים:

ומשפחה), מס' טלפון ליצירת קשר. מובהר כי אין חובה חוקית 
למסור את הפרטים ואולם בלי למסרם, לא ניתן להשתתף 
בהגרלה. עוד יובהר כי ללא הקבלה המקורית, לא תתאפשר 

 השתתפות בהגרלה ולא תתאפשר זכייה בפרס. 
  

 30.6.21כולל ועד ו 6.6.21 "תקופת ההגרלה"
 

 20:00 -17:00בין השעות  22.7.21 "מועד ההגרלה"
 

 "מועד ההכרזה הפומבית 
 .24:30 -23:00בשעה בין השעות  24.7.21 על הזוכה"

 
  בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות. "בן משפחה"

 
 יבנה. 3שידלובסקי מרחוב  ,נופר טלעו"ד  "המפקחת"

http://www.finance.gov.il/


 פרשנות .2
י התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים בכל מקרה של סתירה ו/או א .2.1

 כלשהם בדבר ההגרלה, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.
אף  -אף יחיד במשמע, ולהיפך. כל האמור במין זכר -כל האמור בתקנון זה בלשון רבים  .2.2

למעט אם הקשר הדברים או תכנם מחייב פרשנות  -מין נקבה במשמע ולהיפך, והכל
 אחרת.

חלוקת תקנון זה לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים אלו, נעשו מטעמי נוחות בלבד, ואין   .2.3
 .התקנוןלהשתמש בהם לשם פרשנות 

 כללי ההגרלה .3
ועד  6.6.21בין התאריכים  באחד מסניפי עורכת התחרות, עסקה מזכהשיבצע כל מי  .3.1

 חד חד ערכימספר קבל שובר השתתפות בהגרלה, עליו יופיע יהיה זכאי ל ,30.6.21וכולל 
 ").תקופה ההגרלה") (להלן: "השובר" (להלן:

עורכת ההגרלה רשאית להאריך או לקצר את תקופת ההגרלה, לפי שיקול דעתה הבלעדי  .3.2
 ומכל סיבה שהיא, ובלבד שתודיע על סיומה המוקדם בכל דרך סבירה. 

 ניה. את השובר ניתן יהיה לקבל בקופה הראשית בסניף בו בוצעה הקניה, ביום הק .3.3
מי שלא אסף את השובר במועד הקניה, לא יהיה זכאי לקבל שובר ולא תשמע כל טענה 

 בעניין. 
לאחר השלמת העסקה (ליקוט יין לשל ויקטורי, במקרה של רכישה באתר האונל

, בפועלשישלם הלקוח המוצרים שהוזמנו והעברתם בקופה), בכפוף לכך שהחשבון הסופי 
ובו  ך להזמנה, מסרוןהנייד המשוי מספר הטלפוןישלח ל, ₪ 1000יעמוד על בגין ההזמנה, 

השלמת ) ימי עסקים ממועד 2שני ( . השובר ישלח בתוךמספר שובר להשתתפות בהגרלה
 ").שובר אונליין(להלן: " יקטוריחיוב הלקוח ע"י והזמנה בפועל וה

ה עורכת ההגרלה אינה אחראית למקרים של אבדן או גניבת הקבלה ולא תשמע כל טענ .3.4
 ו. בעניין זה. עורכת ההגרלה לא תפיק העתק קבלה ולא תשחזר קבלות שאבדו/נגנב

 בר אבדן ו/או גניבת שובר. לא תשמע כל טענה בד .3.5
 שוברי אונליין. תקלות במשלוח ההגרלה אינה אחראית ל תעורכ .3.6
ל מסר שובר אחד בלבד, ללא נפקות לסכום הכולל שימובהר כי בגין כל עסקה מזכה, י .3.7

 העסקה. 
לחייג לטלמסר: ולמסור את  המבקש להשתתף בהגרלה,ם השתתפות בהגרלה, על של .3.8

  שובר.מס' קבלה, מס' מס' טלפון נייד, הפרטים הבאים: שם מלא, 
חוקית למסור את הפרטים והמבקש להשתתף בהגרלה מוסר את מובהר כי לא חלה חובה 

 שר לכך. הפרטים מרצונו ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בק
 לא ניתן יהיה להזין את הפרטים בימי שישי ושבת.

 הפרטים יישמרו אצל עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה לצורך יצירת קשר עם הזוכה.  .3.9
ת לעבד את הפרטים ולהעבירם לכל מי מטעמה (לרבות צד עורכת ההגרלה תהא רשאי

 שלישי) לשם ביצוע ההגרלה. 
ריה עורכת ההגרלה תהיה רשאית לשמור במאגכל משתתף בהגרלה, נותן הסכמתו לכך ש .3.10

 את הפרטים שנמסרו על ידו, לשם ביצוע פעולות, לרבות משלוח דברי פרסומת. 
 : מאשר ומתחייב כימצהיר המשתתף, בעצם רישום המשתתף להגרלה,  .3.11

ידוע לו שכל החלטה הנוגעת לקיומה של ההגרלה, לרבות השתתפות, בחירת הזוכה  .א
"י עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה בלבד ולפי שיקול דעתה והחלטות אחרות, תעשה ע

המשתתף מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי העורכת הגרלה הבלעדי. 
 מור בסעיף זה.ו/או מי מטעמה בקשר עם הא

ידוע לו כי עורכת ההגרלה רשאית לשנות את כללי ההגרלה, כפי שנקבעו בתקנון זה,  .ב
 די, ולפרסם תקנון מעודכן באתר האינטרנט שלה ובסניפיה. על פי שיקול דעתה הבלע

ידוע לו כי השתתפותו ו/או אי השתתפותו בהגרלה, כפופה לזמינות רשת הטלפון,  .ג
בים ורשת המערכות, אשר באמצעותן מתנהלת הרשת הסלולרית, רשת המחש

  ן אלה שברשות עורכת ההגרלה וכל מי מטעמה.ן אלה שברשותו והההגרלה, ה
יוכל להעלות טענות ו/או דרישות כלפי עורכת התחרות וכל מי מטעמה, ף לא המשתת

בגין נזק שנגרם לו עקב תקלה, טעות, איחור או כשל כלשהו בהשתתפותו בהגרלה 
בות אי קליטת הרשמתו ו/או אי השתתפותו בשל אילוצים טכניים שאינם וכיו"ב, לר

 בשליטתה של עורכת התחרות.
כת עורכת התחרות באופן אקראי. בהגרלה, נעשית ע"י מער ידוע לו כי בחירת הזוכה .ד

לא תשמע כל טענה מטעם משתתף, נגד מהימנות מערכת עורכת ההגרלה ובעצם 



משתתף את אופן בחירת הזוכה ע"י עורכת ההשתתפות בהגרלה, מקבל על עצמו ה
ההגרלה ו/או מי מטעמה. יודע למשתתף כי לא תהיה לו זכות לערעור על תוצאות 

 רלה. ההג
ו/או לא יאשר קבלת  3.7מי שלא ימסור את כל הפרטים המופיעים בסעיף מובהר כי  .3.12

או כולם אינם  שמסראחד הפרטים  ו/או שימצא כידיוור פרסומי מעורכת ההגרלה 
או של פסול  18של קטין מתחת לגיל  הםנכונים ו/או שפרטי המבקש להשתתף בהגרלה 

 סל מלהשתתף בהגרלה.פי, דין
לעיל,  3.19עוד מובהר כי גם אם יוכרז זוכה בהגרלה, אם לא יעמוד הזוכה בתנאי סעיף  .3.13

  תישלל זכאותו לפרס. 
במועד ההגרלה, תתבצע ההגרלה על גבי מערכת אוטומטית של חברת טלמסר בע"מ,  .3.14

ובכפוף לתנאי ההיתר הכללי לעריכת בנוכחות נציג ויקטורי והמפקחת על ההגרלה 
 הגרלות לפרסומת מסחרית. 

 ) משתתפים נוספים.3בהגרלה יועלה בגורל זוכה אחד ובנוסף עתודה של שלושה ( .3.15
ציג מטעם עורכת ההגרלה, ייצור קשר טלפוני עם העולה בגורל לאחר ביצוע ההגרלה, נ  .3.16

תאם לפרטים שהשאיר בעת ויידע אותו בדבר עלייתו בגורל ומועמדותו לזכייה בפרס, בה
 ").הודעת מועמד לזכייההרישום להגרלה ובכפוף לעמידתו ביתר תנאי תקנון זה ("

) למספר SMSרון (הודעת המועמד לזוכה תימסר בעל פה, בשיחת טלפון ו/או במס .3.17
 הטלפון שמסר המשתתף לשם השתתפות בהגרלה.

רת ויקטורי ברח' ד לזכייה, יתבקש להגיע למשרדי חבמהמשתתף שקיבל הודעת מוע .3.18
 המסמכים הבאים, כתנאי להכרזה עליו כזוכה: נה ולהציג את ביב 3שידלובסקי 

 ן נהיגה ישראלי בתוקף.רישיו /ישראלית בתוקף הצגת תעודת זהות .א
מספרה הקליד הקבלה המקורית שקיבל המשתתף בגין העסקה המזכה, שאת הצג  .ב

 ").הקבלה הזוכהלשם ההשתתפות בהגרלה ("
ווידוא שהפרטים שנמסרו נכונים ושהמשתתף עומד ועמד בכל הקבלה לאחר בדיקת  .ג

 תנאי תקנון זה, תשתכלל הזכייה. 
הנ"ל, בתוך  3.18יבצע את האמור בסעיף ד לזכייה ולא ממשתתף אשר קיבל הודעת מוע .3.19

במקרה כזה,  תשלל זכאותו לפרס. -דעת המועמד לזכייהוימים מהמועד בו נשלחה לו ה 7
למשתתף אחר, שעלה בגורל אחריו, כעתודה ולבקש ממנו  רשאית עורכת ההגרלה לפנות

אז יוכרז משתתף זה כזוכה והפרס יימסר לו , ש3.18להציג את המסמכים לפי סעיף 
בגורל, (בכפוף לעמידתו בכל תנאי תקנון זה). במידה שאף אחד מהמועדים לזכייה שעלו 

ו/או לא יעמוד במלוא תנאי תקנון זה, שומרת  3.18לא יציג את המסמכים לפי סעיף 
את הפרס כלל והיא תהיה רשאית לעשות  לעצה עורכת ההגרלה את הזכות שלא להעניק

בפרס כרצונה, לרבות לא לחלק אותו לאף משתתף, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של 
 ורכת התחרות.ע

לאחר שתקבל עורכת התחרות את הקבלה הזוכה ולאחר שתבצע בדיקת התאמה  .3.20
 ").מימוש הזכייהיתואמו פרטי קבלת הפרס ("ומהימנות של יתר התנאים, 

לא סיפק פרטים מלאים ומדויקים כנדרש או לא מסר את הקבלה, לא יהיה משתתף ש .3.21
זכאי לקבל את הפרס והפרס יכול להיות מועבר למועמד לזכייה הבא אחריו, והכל לפי 

 שיקול דעתה הבלעדי של עורכת התחרות.
 במועד ההכרזה הפומבית על הזוכה, תנאי לקבלת הפרס הוא נוכחות פיזית של הזוכה, .3.22

 .24.7.21קיים עורכת ההגרלה ביום רוע שתבאי
ההכרזה הפומבית על הזוכה, הוא יהיה נוכח פיזית באירוע, במועד לא  שהזוכה ככל .3.23

 ייחשב כמי שוויתר על הפרס ולא תשמע כל טענה בנושא. 
 תוצאות ההגרלה תהיינה סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור. .3.24
הן סופיות ולא ניתן יהיה לערער  הגרלה,למען הסר ספק, מובהר כי החלטות עורכת ה .3.25

עליהן. האמור בכפוף לזכותה של עורכת ההגרלה לבטל זכיית משתתף שלא עמד בתנאי 
בעצם השתתפותו בהגרלה, מצהיר המשתתף כי הוא מוותר על כל טענה ו/או  תקנון זה.

 .תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה, בקשר עם האמור בסעיף זה
 התנאים הבאים, יהיה זכאי לזכות בפרס בהגרלה:  כלעומד בשתתף אשר רק מ .3.26

 .שנים) וכשיר משפטית 18בגיר (שגילו מעל  הוא .3.26.1
  הוא יהיה נוכח פיזית באירוע ובמועד ההכרזה הפומבית על הזוכה.  .3.26.2
הוא מחזיק בקבלה מקורית המוכיחה כי ביצע קנייה בויקטורי, בסך של לפחות  .3.26.3

 .30.6.21 -6.6.21, במועד שבין קה אחתבעס₪ (אלף)  1000



הכולל את מידע מלא, אמין ועדכני, לעורכת ההגרלה, מסכים ומתחייב לספק  הוא .3.26.4
במקרה של מסירת מידע שקרי או בלתי שמו המלא, ומספר הטלפון הנייד שלו. 

מסירת מידע שקרי ו/או בלתי מדויק ו/או לא מלא, למדויק, או במקרה של חשד 
בכפוף לאישור מפקחת  בהגרלה המשתתףהשתתפות  בטל אתעורכת ההגרלה ת

 .ההגרלה
 ביצע את כל הנדרש לשם השתתפות בהגרלה, לפי תקנון זה. .3.26.5
זכאות הזוכה לפרס כפופה להוראות תקנון זה ולכך שעורכת ההגרלה מובהר כי  .3.26.6

תהיה רשאית לוודא את זהות הזוכה, בכל דרך חוקית שהיא, ולוודא שהמסרים 
 .דויקיםומ שמסר נכונים

 האחריות הבלעדית על ביצוע הפעולות לשם השתתפות בהגרלה, חלה על המשתתף.  .3.27
 ,שם הזוכהרשאית לפרסם את  תהיהלמשתתף והוא מסכים כי עורכת ההגרלה  ידוע .3.28

ופרטים נוספים הידועים לעורכת ההגרלה, באופן ובמועדים  ומגורי , ישובותמונותי
כי אינו בכתב, אם יודיע המשתתף  אלא להת ההגרולפי שיקול דעתה של עורכ שיקבעו

 תסיריודגש, בכל עת ניתן לדרוש בכתב כי עורכת ההגרלה  .מעוניין בכך לעורכת ההגרלה
 .האת פרטי המשתתף ממאגר המידע שברשות

כל משתתף בהגרלה , מבלי שהסכמה/אי הסכמה על סעיף זה מהווים תנאי לזכייה בפרס .3.29
רשאית לשמור במאגריה את הפרטים  יהתה רלהמראש כי עורכת ההג הסכמתונותן את 

בכפוף להוראות חוק  שנמסרו על ידו ומידע שיצטבר אודותיו, לשם ביצוע פעולות
 , לרבות דיוור פרסומי.תשמ"בהתקשורת (בזק ושידורים), 

משתתף בהגרלה אשר ינקוט בפעולות בחוסר תום לב על מנת לזכות בפרס וכן משתתף  .3.30
לואם ו/או התבררו כשגויים, יפסל וזכאותו לפרס לאו במאשר פרטיו האישיים לא מו

 . תתבוטל, על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת ההגרלה ובכפוף לאישור המפקח
הזוכה יידרש לחתום על אישור קבלת הפרס בעת קבלת הפרס ולהצהיר על עמידתו בתנאי  .3.31

 התקנון, כתנאי לקבלת פרס. 
בדיה, מנהליה ובני משפחותיהם, על עולה, ת ההגרעורכההשתתפות בהגרלה אסורה על  .3.32

עובדיה, מנהליה ובני  ובני משפחתה, על טלמסר בע"מ,  המפקחת על ההגרלה
 .משפחותיהם

 הפרס .4
 יחולק פרס אחד.במסגרת ההגרלה  .4.1
 בניכוי מס כדין.₪, מיליון  1הפרס יעמוד על סך  .4.2
  .36%נכון למועד פרסום תקנון זה, שיעור המס על הפרס עומד על  .4.3
 .להעברה לאחר, להחלפה, לשינוי או להמרה ןנית וואינ אישי הינוס הפר .4.4
(לאחר שיציג אישור ניהול  העברה בנקאית לחשבון בנק על שמוב ימסר לזוכהיהפרס  .4.5

לפי שיקול דעתה לפקודת הזוכה,  המחאה למוטב בלבד,או ב חשבון חתום ע"י הבנק)
 הבלעדי של עורכת התחרות. 

 3.17המועד בו יבצע הזוכה את הנדרש לפי סעיף מימים  40בתוך  יימסר לזוכה הכסף .4.6
 ובכפוף לעמידתו בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.הנ"ל, 

לא יהיה זכאי ו/או יאבד את הפרס, מכל סיבה שהיא , זוכה אשר לא יממש את הפרס .4.7
 לזיכוי ו/או פיצוי ו/או שווה ערך אחר. 

את הזכות לעכב את מסירת הפרס, ככל שיעלה הצורך  הההגרלה שומרת לעצמעורכת  .4.8
 לבצע בדיקות לשם תקינות הזכייה ובכפוף לאישור המפקחת. 

לא תטען כל טענה על ידי הזוכה, בשל עיכוב במסירת הפרס מעבר למועדים האמורים  .4.9
 לעיל, בשל נסיבות שאינן תלויות בעורכת ההגרלה. 

נסה כמתחייב בדין, בגין הזכייה, הוא באחריות הזוכה ועל מס הכ מובהר כי תשלום .4.10
חשבונו בלבד ולא תהיה לו כל טענה בקשר עם כך כלפי עורכת ההגרלה. מבלי לגרוע 

 מהאמור, עורכת ההגרלה תנכה מס במקור לזוכה בפרס.
שומרת על זכותה לבטל את זכייתו בהגרלה של משתתף, במידה ויימצא עורכת ההגרלה  .4.11

ו/או נהג שלא לפי תנאי תקנון ו/או עבר על החוק  מרמה ו/או בחוסר תום לבנהג ב שהוא
הפרס לאותו משתתף ואם נמסר,  זה ו/או שלא על פי דין. במקרה כאמור, לא יימסר

זכאית עורכת הפרס לדרוש אותו חזרה ועל המקבל להחזיר לעורכת ההגרלה את הפרס 
ורכת ההגרלה רשאית שלא להעניק תהיה עבמלואו. כמו כן, במקרה כאמור בסעיף זה, 

 את הפרס בכלל או להעבירו למועמד לזכייה הבא בתור והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
 
 



 תוצאותיה:ההגרלה ו פרסום .5
ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את פרטי הזוכה, לרבות שמו, תמונתו,  תעורכ .5.1

הענקת הפרס, ללא מתן  ו/אוהפרס בו זכה ותיעוד מועד ההכרזה הפומבית על הפרס 
תמורה נוספת לזוכים. הפרסום כאמור, ייעשה לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת 
התחרות בכל אמצעי תקשורת שהוא, בכל מדיה שהיא ובכל דרך שתמצא לנכון. יודגש: 

 פרסום תמונת הזוכה ייעשה רק לאחר קבלת הסכמתו בכתב. 
עורכת  של הם ו/או תוקלט וכי בכוונתתצולו/או ההכרזה הפומבית  ייתכן כי ההגרלה .5.2

לעשות שימוש בתוצרי הצילום וההקלטה, לרבות פרסומם באמצעי התקשורת  התחרות
 ובכל מדיה אחרת, לשם יחסי ציבור וקידום מכירות, בכל עת האינטרנטהשונים, ברשת 

בהגרלה מסכים המשתתף לתנאי זה ומצהיר כי לא  וללא הגבלת זמן ובעצם השתתפות
ו כל תביעה ו/או דרישה בגין השימוש בפרטיו, בתמונותיו ובסרטונים בהם הוא יה לתה

לעורכת ההגרלה כי אינו מעוניין בפרסום תמונתו ותמונתו לא מופיע אלא אם יודיע בכתב 
הוסרה. יודגש, הזכייה בפרס לא מותנית באישורו / סירובו של המשתתף לפרסום 

ת שלא לצלם ו/או לא לפרסם את תוצרי רשאימובהר כי עורכת ההגרלה,  תמונותיו.
 הצילומים וההקלטות. 

פעמיים בעיתון יומי וזאת  בוצעובגורל י השעל ושם המשתתף הפרסום תוצאות ההגרל .5.3
בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין 

 . 1977-התשל"ז
 ת ההגרלה.עורכו תמשתתף ייחשב זוכה רק על פי קביעת המפקח .5.4

 שונות .6
מובהר בזה כי עורכת ההגרלה רשאית לשנות את אופי ההגרלה, תנאי ההגרלה, תקופת  .6.1

ההגרלה ומועדיה, אופן הזכייה, הפרסים וכיו"ב, וכל שינוי כאמור יחייב מרגע פרסומו על 
 ידי עורכת ההגרלה.

, הגרלהבפות באחריות המשתתפים להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתקנון זה. השתת .6.2
המעודכנים והמתוקנים, כפי  ומהווה הסכמת כל משתתף להוראות תקנון זה ולתנאי

 שיהיו בכל עת. 
היא על אחריותו הבלעדית של תפות בהגרלה, לרבות מימוש הפרס, ההשתמובהר כי  .6.3

עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ייחובו בשיפוי, בגין  המשתתף.
עקיף, הפסד, הוצאות, שייגרמו למי מהמשתתפים ו/או לצדדים  ו/או אבדן/ נזק ישיר

שלישיים כלשהם, כתוצאה מההשתתפות בהגרלה ו/או ממימוש הפרס או אי מימושו. 
בכל מקרה לא תהווה השתתפות או אי השתתפות בהגרלה, עילה לתביעה ו/או טענה ו/או 

 דרישה.  
ות תקנון זה לבין פרסומים הורא בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי, בין .6.4

אחרים בדבר ההגרלה, לרבות באתר האינטרנט של ויקטורי ו/או במודעות ו/או בעלונים 
 ו/או בעיתונים ו/או בכל מדיה שהיא, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. 

בלתי  הואכל סעיף מסעיפי תקנון זה עומד בפני עצמו, וגם אם ייקבע כי סעיף מסוים  .6.5
 בטל או לא אכיף, לא ישפיע הדבר על שאר סעיפי התקנון. חוקי,

בניגוד לאמור בתקנון, הינה ו/או זוכה, לטובת משתתף  עורכת ההגרלה כל התנהגות של  .6.6
 .כויתור שלה על האמור בתקנון זה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב

 זה.קנון עצם ההשתתפות בהגרלה, מהווה הסכמה לכל הוראות ותנאי ת .6.7
בעצם ההשתתפות בהגרלה, פוטר המשתתף את עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה מכל  .6.8

טענה ו/או ד רישה ו/או תביעה בקשר להגרלה ו/או להשתתפות בהגרלה ו/או לתקנון ו/או 
 לתקלות כלשהן בקשר להגרלה ומוותר על כל טענה הקשורה באלה. 

ה סופית ומחייבת לכל דבר , הינידוע למשתתף כי החלטת המפקחת בכל הקשור להגרלה .6.9
ועניין והמשתתף, הזוכה ומועמד לזכייה מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר 

 .עם החלטת המפקחת
תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בהגרלה ומהווה חוזה לכל עניין ודבר ועצם  .6.10

 ההשתתפות בהגרלה, מהווה הסכמה לכל האמור בו. 
ניפי רשת ויקטורי ובאתר האינטרנט של ויקטורי, בסים תקים מהתקנון מצויעו .6.11

  .www.victory.co.ilשכתובתו: 
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	3.8. לשם השתתפות בהגרלה, על המבקש להשתתף בהגרלה, לחייג לטלמסר: ולמסור את הפרטים הבאים: שם מלא, מס' טלפון נייד, מס' קבלה, מס' שובר.
	מובהר כי לא חלה חובה חוקית למסור את הפרטים והמבקש להשתתף בהגרלה מוסר את הפרטים מרצונו ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
	לא ניתן יהיה להזין את הפרטים בימי שישי ושבת.
	3.9. הפרטים יישמרו אצל עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה לצורך יצירת קשר עם הזוכה.
	עורכת ההגרלה תהא רשאית לעבד את הפרטים ולהעבירם לכל מי מטעמה (לרבות צד שלישי) לשם ביצוע ההגרלה.
	3.10. כל משתתף בהגרלה, נותן הסכמתו לכך שעורכת ההגרלה תהיה רשאית לשמור במאגריה את הפרטים שנמסרו על ידו, לשם ביצוע פעולות, לרבות משלוח דברי פרסומת.
	3.11. בעצם רישום המשתתף להגרלה, מצהיר המשתתף, מאשר ומתחייב כי:
	א. ידוע לו שכל החלטה הנוגעת לקיומה של ההגרלה, לרבות השתתפות, בחירת הזוכה והחלטות אחרות, תעשה ע"י עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי. המשתתף מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי העורכת הגרלה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור בסעיף זה.
	ב. ידוע לו כי עורכת ההגרלה רשאית לשנות את כללי ההגרלה, כפי שנקבעו בתקנון זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולפרסם תקנון מעודכן באתר האינטרנט שלה ובסניפיה.
	ג. ידוע לו כי השתתפותו ו/או אי השתתפותו בהגרלה, כפופה לזמינות רשת הטלפון, הרשת הסלולרית, רשת המחשבים ורשת המערכות, אשר באמצעותן מתנהלת ההגרלה, הן אלה שברשותו והן אלה שברשות עורכת ההגרלה וכל מי מטעמה.  המשתתף לא יוכל להעלות טענות ו/או דרישות כלפי עורכת...
	ד. ידוע לו כי בחירת הזוכה בהגרלה, נעשית ע"י מערכת עורכת התחרות באופן אקראי. לא תשמע כל טענה מטעם משתתף, נגד מהימנות מערכת עורכת ההגרלה ובעצם ההשתתפות בהגרלה, מקבל על עצמו המשתתף את אופן בחירת הזוכה ע"י עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה. יודע למשתתף כי לא תהי...
	3.12. מובהר כי מי שלא ימסור את כל הפרטים המופיעים בסעיף 3.7 ו/או לא יאשר קבלת דיוור פרסומי מעורכת ההגרלה ו/או שימצא כי אחד הפרטים שמסר או כולם אינם נכונים ו/או שפרטי המבקש להשתתף בהגרלה הם של קטין מתחת לגיל 18 או של פסול דין, יפסל מלהשתתף בהגרלה.
	3.13. עוד מובהר כי גם אם יוכרז זוכה בהגרלה, אם לא יעמוד הזוכה בתנאי סעיף 3.19 לעיל, תישלל זכאותו לפרס.
	3.14. במועד ההגרלה, תתבצע ההגרלה על גבי מערכת אוטומטית של חברת טלמסר בע"מ, בנוכחות נציג ויקטורי והמפקחת על ההגרלה ובכפוף לתנאי ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית.
	3.15. בהגרלה יועלה בגורל זוכה אחד ובנוסף עתודה של שלושה (3) משתתפים נוספים.
	3.16.  לאחר ביצוע ההגרלה, נציג מטעם עורכת ההגרלה, ייצור קשר טלפוני עם העולה בגורל ויידע אותו בדבר עלייתו בגורל ומועמדותו לזכייה בפרס, בהתאם לפרטים שהשאיר בעת הרישום להגרלה ובכפוף לעמידתו ביתר תנאי תקנון זה ("הודעת מועמד לזכייה").
	3.17. הודעת המועמד לזוכה תימסר בעל פה, בשיחת טלפון ו/או במסרון (SMS) למספר הטלפון שמסר המשתתף לשם השתתפות בהגרלה.
	3.18. המשתתף שקיבל הודעת מועמד לזכייה, יתבקש להגיע למשרדי חברת ויקטורי ברח' שידלובסקי 3 ביבנה ולהציג את המסמכים הבאים, כתנאי להכרזה עליו כזוכה:
	א. הצגת תעודת זהות ישראלית בתוקף/ רישיון נהיגה ישראלי בתוקף.
	ב. הצג הקבלה המקורית שקיבל המשתתף בגין העסקה המזכה, שאת מספרה הקליד לשם ההשתתפות בהגרלה ("הקבלה הזוכה").
	ג. לאחר בדיקת הקבלה ווידוא שהפרטים שנמסרו נכונים ושהמשתתף עומד ועמד בכל תנאי תקנון זה, תשתכלל הזכייה.
	3.19. משתתף אשר קיבל הודעת מועמד לזכייה ולא יבצע את האמור בסעיף 3.18 הנ"ל, בתוך 7 ימים מהמועד בו נשלחה לו הודעת המועמד לזכייה- תשלל זכאותו לפרס. במקרה כזה, רשאית עורכת ההגרלה לפנות למשתתף אחר, שעלה בגורל אחריו, כעתודה ולבקש ממנו להציג את המסמכים לפי ...

	3.20. לאחר שתקבל עורכת התחרות את הקבלה הזוכה ולאחר שתבצע בדיקת התאמה ומהימנות של יתר התנאים, יתואמו פרטי קבלת הפרס ("מימוש הזכייה").
	3.21. משתתף שלא סיפק פרטים מלאים ומדויקים כנדרש או לא מסר את הקבלה, לא יהיה זכאי לקבל את הפרס והפרס יכול להיות מועבר למועמד לזכייה הבא אחריו, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת התחרות.
	3.22. תנאי לקבלת הפרס הוא נוכחות פיזית של הזוכה, במועד ההכרזה הפומבית על הזוכה, באירוע שתקיים עורכת ההגרלה ביום 24.7.21.
	3.23. ככל שהזוכה לא יהיה נוכח פיזית באירוע, במועד ההכרזה הפומבית על הזוכה, הוא ייחשב כמי שוויתר על הפרס ולא תשמע כל טענה בנושא.
	3.24. תוצאות ההגרלה תהיינה סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.
	3.25. למען הסר ספק, מובהר כי החלטות עורכת ההגרלה, הן סופיות ולא ניתן יהיה לערער עליהן. האמור בכפוף לזכותה של עורכת ההגרלה לבטל זכיית משתתף שלא עמד בתנאי תקנון זה. בעצם השתתפותו בהגרלה, מצהיר המשתתף כי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עו...
	3.26. רק משתתף אשר עומד בכל התנאים הבאים, יהיה זכאי לזכות בפרס בהגרלה:
	3.26.1. הוא בגיר (שגילו מעל 18 שנים) וכשיר משפטית.
	3.26.2.  הוא יהיה נוכח פיזית באירוע ובמועד ההכרזה הפומבית על הזוכה.
	3.26.3. הוא מחזיק בקבלה מקורית המוכיחה כי ביצע קנייה בויקטורי, בסך של לפחות 1000 (אלף) ₪ בעסקה אחת, במועד שבין 6.6.21- 30.6.21.
	3.26.4. הוא מסכים ומתחייב לספק לעורכת ההגרלה, מידע מלא, אמין ועדכני, הכולל את שמו המלא, ומספר הטלפון הנייד שלו. במקרה של מסירת מידע שקרי או בלתי מדויק, או במקרה של חשד למסירת מידע שקרי ו/או בלתי מדויק ו/או לא מלא, עורכת ההגרלה תבטל את השתתפות המשתתף ב...
	3.26.5. ביצע את כל הנדרש לשם השתתפות בהגרלה, לפי תקנון זה.
	3.26.6. מובהר כי זכאות הזוכה לפרס כפופה להוראות תקנון זה ולכך שעורכת ההגרלה תהיה רשאית לוודא את זהות הזוכה, בכל דרך חוקית שהיא, ולוודא שהמסרים שמסר נכונים ומדויקים.
	3.27. האחריות הבלעדית על ביצוע הפעולות לשם השתתפות בהגרלה, חלה על המשתתף.
	3.28. ידוע למשתתף והוא מסכים כי עורכת ההגרלה תהיה רשאית לפרסם את שם הזוכה, תמונותיו, ישוב מגוריו ופרטים נוספים הידועים לעורכת ההגרלה, באופן ובמועדים שיקבעו לפי שיקול דעתה של עורכות ההגרלה אלא אם יודיע המשתתף בכתב, כי אינו מעוניין בכך לעורכת ההגרלה. יו...
	3.29. מבלי שהסכמה/אי הסכמה על סעיף זה מהווים תנאי לזכייה בפרס, כל משתתף בהגרלה נותן את הסכמתו מראש כי עורכת ההגרלה תהיה רשאית לשמור במאגריה את הפרטים שנמסרו על ידו ומידע שיצטבר אודותיו, לשם ביצוע פעולות בכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב,...
	3.30. משתתף בהגרלה אשר ינקוט בפעולות בחוסר תום לב על מנת לזכות בפרס וכן משתתף אשר פרטיו האישיים לא מולאו במלואם ו/או התבררו כשגויים, יפסל וזכאותו לפרס תבוטל, על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת ההגרלה ובכפוף לאישור המפקחת.
	3.31. הזוכה יידרש לחתום על אישור קבלת הפרס בעת קבלת הפרס ולהצהיר על עמידתו בתנאי התקנון, כתנאי לקבלת פרס.
	3.32. ההשתתפות בהגרלה אסורה על עורכת ההגרלה, עובדיה, מנהליה ובני משפחותיהם, על המפקחת על ההגרלה ובני משפחתה, על טלמסר בע"מ,  עובדיה, מנהליה ובני משפחותיהם.
	4. הפרס
	4.1. במסגרת ההגרלה יחולק פרס אחד.
	4.2. הפרס יעמוד על סך 1 מיליון ₪, בניכוי מס כדין.
	4.3. נכון למועד פרסום תקנון זה, שיעור המס על הפרס עומד על 36%.
	4.4. הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה לאחר, להחלפה, לשינוי או להמרה.
	4.5. הפרס יימסר לזוכה בהעברה בנקאית לחשבון בנק על שמו (לאחר שיציג אישור ניהול חשבון חתום ע"י הבנק) או בהמחאה למוטב בלבד, לפקודת הזוכה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת התחרות.
	4.6. הכסף יימסר לזוכה בתוך 40 ימים מהמועד בו יבצע הזוכה את הנדרש לפי סעיף 3.17 הנ"ל, ובכפוף לעמידתו בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.
	4.7. זוכה אשר לא יממש את הפרס, מכל סיבה שהיא ו/או יאבד את הפרס, לא יהיה זכאי לזיכוי ו/או פיצוי ו/או שווה ערך אחר.
	4.8. עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לעכב את מסירת הפרס, ככל שיעלה הצורך לבצע בדיקות לשם תקינות הזכייה ובכפוף לאישור המפקחת.
	4.9. לא תטען כל טענה על ידי הזוכה, בשל עיכוב במסירת הפרס מעבר למועדים האמורים לעיל, בשל נסיבות שאינן תלויות בעורכת ההגרלה.
	4.10. מובהר כי תשלום מס הכנסה כמתחייב בדין, בגין הזכייה, הוא באחריות הזוכה ועל חשבונו בלבד ולא תהיה לו כל טענה בקשר עם כך כלפי עורכת ההגרלה. מבלי לגרוע מהאמור, עורכת ההגרלה תנכה מס במקור לזוכה בפרס.
	4.11. עורכת ההגרלה שומרת על זכותה לבטל את זכייתו בהגרלה של משתתף, במידה ויימצא שהוא נהג במרמה ו/או בחוסר תום לב ו/או עבר על החוק ו/או נהג שלא לפי תנאי תקנון זה ו/או שלא על פי דין. במקרה כאמור, לא יימסר הפרס לאותו משתתף ואם נמסר, זכאית עורכת הפרס לדרוש...
	5. פרסום ההגרלה ותוצאותיה:
	5.1. עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את פרטי הזוכה, לרבות שמו, תמונתו, הפרס בו זכה ותיעוד מועד ההכרזה הפומבית על הפרס ו/או הענקת הפרס, ללא מתן תמורה נוספת לזוכים. הפרסום כאמור, ייעשה לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת התחרות בכל אמצעי תקשורת שהוא,...
	5.2. ייתכן כי ההגרלה ו/או ההכרזה הפומבית תצולם ו/או תוקלט וכי בכוונתה של עורכת התחרות לעשות שימוש בתוצרי הצילום וההקלטה, לרבות פרסומם באמצעי התקשורת השונים, ברשת האינטרנט ובכל מדיה אחרת, לשם יחסי ציבור וקידום מכירות, בכל עת וללא הגבלת זמן ובעצם השתתפו...
	5.3. פרסום תוצאות ההגרלה ושם המשתתף שעלה בגורל יבוצעו פעמיים בעיתון יומי וזאת בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין התשל"ז-1977.
	5.4. משתתף ייחשב זוכה רק על פי קביעת המפקחת ועורכת ההגרלה.
	6. שונות
	6.1. מובהר בזה כי עורכת ההגרלה רשאית לשנות את אופי ההגרלה, תנאי ההגרלה, תקופת ההגרלה ומועדיה, אופן הזכייה, הפרסים וכיו"ב, וכל שינוי כאמור יחייב מרגע פרסומו על ידי עורכת ההגרלה.
	6.2. באחריות המשתתפים להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתקנון זה. השתתפות בהגרלה, מהווה הסכמת כל משתתף להוראות תקנון זה ולתנאיו המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו בכל עת.
	6.3. מובהר כי ההשתתפות בהגרלה, לרבות מימוש הפרס, היא על אחריותו הבלעדית של המשתתף. עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ייחובו בשיפוי, בגין אבדן/ נזק ישיר ו/או עקיף, הפסד, הוצאות, שייגרמו למי מהמשתתפים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם, כתוצאה מההשתת...
	6.4. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי, בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בדבר ההגרלה, לרבות באתר האינטרנט של ויקטורי ו/או במודעות ו/או בעלונים ו/או בעיתונים ו/או בכל מדיה שהיא, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
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