
 

 

 "מעדכנים בדבר אי שליחת  מזוודה ומשתתפים בהגרלת כרטיס טיסה"  תקנון 

 הגדרות .1

 תקנון זה. "התקנון"

מעדכנים בדבר אי שליחת מזוודה ומשתתפים " "מבצע"שם ה

   ".בהגרלת כרטיס טיסה

 נושאת פרס  )כהגדרתה להלן(. הגרלה "מבצעה"

בע"מ ו/או מי שיוסמך  חברת ישראייר תעופה ותיירות "מבצע"עורכת ה

עריכת, ניהול ותפעול הפעילות )להלן גם: מטעמה לשם 

 (."ישראייר"

התאריכים הקובעים הם  .4.10.18ועד יום  7.6.18החל מיום  "תקופת המבצע"

 תאריכי הטיסה בפועל.

 .4.10.18 "מועד עריכת ההגרלה" 

 .המבצעתל אביב, במשרדי עורכת  3ברחוב המלאכה  "מקום עריכת ההגרלה"

 תקנוןההוראות יתר בהתאם לופעל  ,ומעלה 18, מגיל נוסע "המשתתף בפעילות"

 . )כמפורט להלן( לצורך המשך השתתפות בפעילות

קוד כרטיס טיסה הלוך ושוב ליחיד לאחד מיעדי ישראייר ) פרס"ה"

( בחו"ל, אותן משווקת ישראייר ומופיעים באתר H6תעופה 

וכפוף לזמינות  31.12.19עורכת המבצע. למימוש עד 

 המושבים. עלות מסי נמל חלה על הזוכה. 

  , תל אביב.3עו"ד איריס ירדני, מרחוב המלאכה  "המפקח"

 

 במבצע   תנאי ואופן ההשתתפות  .2

( לחו"ל הודעה H6יקבלו נוסעים הטסים בטיסות ישראייר ) בתקופת המבצע .2.1

באמצעות מסרון לטלפון הנייד בו הם מתבקשים לעדכן את ישראייר במידה 

ואינם שולחים כבודה )מזוודה( לבטן המטוס, ולהשתתף בהגרלת כרטיס טיסה 

 לחו"ל כנ"ל. 

נוסעים שלא ישלחו כבודה כאמור, וירצו לעדכן את ישראייר, ידווחו על כך  .2.2

 גרלה כאמור. באופן שנקבע בתקנון זה ישתתפו בה

על המשתתפים להיכנס לקישור ייעודי שיישלח אליהם באמצעות מסרון, ובו  .2.3

טופס דיגיטלי לשליחת הפרטים הבאים: שם ושם משפחה באנגלית, מס' הזמנה 

(PNR .עם לחיצה על כפתור "אישור" יועברו הפרטים לישראייר . ) 
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 ו, כולמבצעת השמורה הזכות לדחות ו/או לשנות ו/או לבטל א מבצעלעורכת ה .2.4

, מכל סיבה שהיא בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי וכפוף ככל הניתן ואו חלק

 . ישראייר ימים מראש בדף עורכת הפעילות באתר  1למתן הודעה בת 

תהא רשאית להאריך או לקצר את תקופת הפעילות לפי שיקול  מבצעעורכת ה .2.2

 דעתה הבלעדי.

הזכאות לפרס תהיה רק לאחר אימות נכונות הפרטים לרבות אי משלוח  .2.6

 הכבודה כנדרש. 

עצם משלוח הפרטים אינו מקנה זכאות להשתתפות בהגרלה או לזכות בפרס, כל  .2.7

 עוד לא אומתו נכונות הפרטים והתקבלו הפרטים באופן ברור ומלא.

 

 פרסה .3

 לזוכה שיעלה בהגרלה.  ןינתיו לעיל 1הפרס הינו כמוגדר בסעיף  .3.1

ביום ובשעות שנקבעו מראש,  מבצעידי עורכת ה-אשר יוכרז על מבצעמשתתף ב .3.2

יהיה זכאי לקבל את הפרס כפוף לתנאי  - מבצעכפי שתפרסם אותו עורכת ה

 התקנון.

פרס או להציע את הלהוסיף, לגרוע או לשנות  הזכותעל שומרת  מבצעעורכת ה .3.3

 שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.פי -פרס חלופי בעל ערך דומה, על

ו/או זכאותו כדי להבטיח את  מבצעאין בעצם השתתפות משתתף זה או אחר ב .3.4

 פרס.למי מטעמו אות זכ

על המשתתף הזכאי לתת את פרטיו לקבלת הפרס במקום ובמועד אותם תורה  .3.2

לו עורכת המבצע. לא סר המשתתף הזכאי במועד ו/או במקום כפי שהורתה לו 

 עלול הדבר לשלול ממנו את זכאותו לפרס. -עורכת המבצע 

תהא רשאית לצלם את הזוכה בפרס ולעשות שימוש בתמונה  מבצעעורכת ה .3.6

  כמפורט בתקנון זה להלן.

תתבצע במשרדי עורכת המבצע, בתיאום מראש. על הזוכה  לזוכה הפרס מסירת .3.7

 . לקבלתו עצמאיו להגיע באופן אישי

במידה  זכאיפרס למשתתף את הק שומרת על זכותה שלא להעני מבצעעורכת ה .3.8

 וימצא שאותו משתתף נהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון.

לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ועיכובים, לרבות  מבצעעורכת ה .3.9

ו/או זכאותו לפרס  מבצעטכניים, אשר ימנעו או יעכבו את קליטת המשתתף ב

 .קבלתוו/או 

למעט אם  ,אישית ואינה ניתנת להעברהנה יה מבצעבמסגרת ה אות לפרסהזכ .3.10

  .מבצעידי עורכת ה-עלמיוחד באופן נשוא הזכייה אושרה העברת הפרס 
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מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אי עמידה באחד מתנאי תקנון זה עלולה  .3.11

 .כאי לולעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס לז

 

 

 משתתף הזכאי ואיתורובחירת ה .4

ובכפוף לעמידה  יזכה בפרס כאמור בתקנוןה, עלה בהגרל כאמור, משתתף אשר .4.1

 . ביתר תנאי התקנון

בחירת הזוכה תיעשה באופן אקראי במעמד ההגרלה על ידי שליפת שם הזוכה  .4.2

באמצעות אפליקציה מבוססת אקסל השולפת באופן  משמות כל הנרשמים

 אקראי זוכה מרשימת המשתתפים.

פקח על המבצע אשר תעו"ד מטעם עורכת בחירת הזוכה תיעשה בפיקוח  .4.3

 .ההגרלה

הפעילות תודיע למשתתף הזוכה עד יום ההכרזה על זכייתו בפרס עורכת עד  .4.4

באמצעות הפרטים אשר רשומים במערכות עורכת המבצע )טלפון נייד או כתובת 

 דוא"ל( . 

 תהיה סופית, מכרעת ובלתי ניתנת לערעור. החלטתה של עורכת הפעילות כנ"ל .4.2

ימים ממועד משלוח ההודעה לא יפעל המשתתף הזכאי באופן  30אם בתוך  .4.6

, תראה עורכת הפעילות את ניסיון האיתור כנכשל ותישלל שהונחה לגביו

 .זכאותו של המשתתף הנ"ל לפרס

בצר באם י. כאיהזומועד שיקבע בין עורכת הפעילות הפרס באת כאי עורכת הפעילות תמסור למשתתף הז

יהיה זכאי הזוכה לפרס חלופי או לפיצוי מטעם  לאכאמור,  פרס במועד שנקבעלקבל את ה כאיםהז פיםמהמשתת

 עורכת הפעילות. 

 

 פרסום .5

ו/או כל עניין  משתתף הזכאיו/או ה וו/או חלק ממנ מבצעכל עניין הקשור ו/או הנוגע לפרסום ה .2.1

 יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות כפי שיהיה מעת לעת. מבצעאחר הנובע מה

נמצא , וזאת בין אם תמונתו, שמו, שם משפחתו את הסכמתו לפרסוםמביע  מבצעכל משתתף ב .2.2

פי שיקול דעתה הבלעדי של -על םשהותקשורת ובין אם לאו, בכל אמצעי פרסום זכאי לפרס 

 עורכת הפעילות. 

, לפרסום שמוכל טענה בקשר לו תהיה  ולא וכי אין לאת הסכמתו,  מביע כל משתתף זכאי .2.3

  .מסגרת המבצע )ככל שהיה זכאי(ב פרסהיה זכאי לוציון העובדה שתמונתו 

בגין כל אובדן, נזק עורכת המבצע ו/או מי מטעמה מתחייב לפצות ולשפות את המשתתף במבצע  .2.4

 .זה, במעשה או במחדל 2סעיף פי -בהפרת ההצהרות או ההתחייבויות עלאו הוצאה שמקורם 
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 אחריות .6

למען הסר ספק מובהר . מבצעעל אחריותם הבלעדית של המשתתפים במבצע הינה ההשתתפות ב .6.1

פי המבצע ו/או מי משתתאיזה מאינם אחראים כלפי  הו/או מי מטעמ מבצעעורכת הבזאת, כי 

ו/או  מבצעעקב ה םמטעמר ו/או לאח הםללכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם מטעמם 

 . אות לפרס ו/או עקב מימוש הפרסזכהו/או בשל  מבצעב םעקב השתתפות

ו/או מי מטעמה לא תהיינה אחראיות באופן כלשהו לפעילותם התקינה של רשת  מבצעעורכת ה .6.2

הטלפון, האינטרנט, החשמל ו/או כל אמצעי תשתית ו/או תקשורת אחר, על כל רכיביהם, ולא 

כשלים הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב שנגרמו עקב הפסקות, הפסדים, תשאנה באחריות לנזקים, 

  .ו/או לכל גורם שהוא, במישרין ו/או בעקיפיןבמבצע  תתףלמש הפרעות, ניתוקיםטכניים, 

או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, עורכת המבצע ו/את  לפצותמתחייב במבצע משתתף ה .6.3

לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, של צדדים שלישיים כלפיה, אם  ,הוצאות, תביעה או דרישה

והדבר את תנאי ההשתתפות כאמור בתקנון  ,או בעקיפיןו/במישרין תתף בפעילות, הפר המש

 .הסב נזק כלשהו לעורכת המבצע ו/או מי מטעמה

 

 שונות .7

מבצע ההגרלה נערך בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי  .7.1

 .1977-חוק העונשין, התשל"ז

עצמו את  כי הוא מקבל על, את התקנון את אישורו לכך, כי קראמביע  מבצעכל משתתף ב .7.2

ו/או הרוצה במבצע מסכים המשתתף ותן כאמור, הוראותיו במלואן וכי גם אם לא קרא א

 תקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. הכי במבצע, להשתתף 

ובנוגע לכל שאלה שתתעורר פעילות בכל עניין הנוגע להסופית תהא הפוסקת  מבצעעורכת ה .7.3

במהלך  רוצושייה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי תקלה ובנוגע לכל ו/או בקשר עמ הבמהלכ

לא תהיה במבצע ו/או מי מטעמו , ולמשתתף בין אם צוינו במפורש בתקנון ובין אם לאו ,מבצעה

 .כל טענה בשל כך

. ובני משפחותיהםהמבצע עורכת מנהלי ושותפי  עובדי,המפקח, אסורה על  מבצעההשתתפות ב .7.4

בני זוג, הורים, ילדים אחים, אחיות ובני זוגם של כל אחד לרבות  -לעניין זה "בני משפחה" 

 מאלה.

תהא רשאית מבצע פרס. עורכת הל כאיזמשתתף התהיה, תחול על הככל שחבות במס כלשהו,  .7.2

, ככל פי דין לשלמו-תידרש עלמבצע את סכום המס שעורכת המשתתף הזכאי לפרס לדרוש מה

 .בו זכה הפרסמו/או לנכותו  שתידרש,
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לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול  םרשאיצע ו/או מי מטעמה יהיו עורכת המב .7.6

בתקנון כאמור, ככל שיהיה, יהיה שינוי . , וללא הודעה מוקדמתשל עורכת המבצע דעתה הבלעדי

 .כינונוחייב מרגע מ

 .  מבצעאתר עורכת הניתן לעיין בתקנון ב .7.7

פרסומים אחרים בין תקנון להבכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות  .7.8

תקנון לכל דבר ה, תגברנה הוראות ו/או בכל אמצעי אחר לרבות בעיתונות המבצעכלשהם בדבר 

 ועניין. 

תהא הדין הישראלי בלבד. סמכות שיפוט ייחודית יהיה כל הנובע ממנו ועל תקנון ההדין החל על  .7.9

 בלבד.  יפו-אביב-לבתי המשפט המוסמכים בתלנתונה 

 פרשנותיעשה בהם שימוש לנוחיות בלבד ולא נועדו לוכותרות הסעיפים  החלוקה לסעיפים .7.10

 . האמור בתקנון

 בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע. בכל מקום בתקנון  .7.11

 .בכל מקום בתקנון בו משתמשים בלשון יחיד, הכוונה גם לרבים במשמע .7.12

 

 
 

 

 

 


