תקנון מבצע " -תערוכת אקלימה "2017
יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ ("יורוקום") מודיעה בזאת על עריכת מבצע שיקרא "מבצע אקלימה
 "2017 TCLוייערך בקרב משתתפים במבצע ,כהגדרתם להלן ("המבצע") .המבצע לרבות ההשתתפות
במבצע ,כפופים לתקנון המבצע כמפורט להלן ("התקנון").
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הגדרות
"התערוכה"

התערוכה הבינלאומית ה 24-למיזוג אוויר ,קירור,
חימום ,אוורור והתייעלות אנרגטית ,אשר תתקיים
במרכז הירידים בגני התערוכה תל אביב.

"תקופת המבצע"

בין התאריכים ( 7-9.11.2017כולל) .מובהר בזאת,
כי יורוקום תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את
תקופת המבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי.

"טופס השתתפות"

טופס אשר יחולק על ידי יורוקום בתערוכה ,במהלך
תקופת המבצע ,בנוסח המצ"ב כנספח א' לתקנון
זה .יובהר ,כי כל אדם רשאי למלא טופס השתתפות
אחד בלבד.

"משתתף במבצע"

משתתף בתערוכה אשר קיבל מיורוקום טופס
השתתפות במהלך תקופת המבצע ומילא טופס
השתתפות במלואו.

"הפרסים"

מסך פנסוניק 55
 6 +TH-55EX600חופשות זוגיות בקלאב הוטל
אילת

"Panasonic 4K LED TV 55

פרשנות
 2.1בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים
אחרים כלשהם בדבר המבצע לרבות בעיתונות ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר
ועניין.
 2.2החלוקה לסעיפים ,כותרות הסעיפים והפנייה בלשון זכר הינם לשם נוחיות בלבד ולא
ישמשו לצורכי פרשנות.
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השתתפות במבצע
 3.1משתתף בתערוכה המבקש להשתתף במבצע נדרש למלא טופס השתתפות כהגדרתו
לעיל .מובהר בזאת כי משתתף בתערוכה שלא ימלא את פרטיו באופן מלא ונכון
כנדרש ,לא יהיה רשאי להשתתף במבצע.
 3.2בעצם ההשתתפות במבצע המשתתף נותן את הסכמתו לאמור בתקנון זה.
 3.3כאמור בסעיף  1לעיל ,כל אדם רשאי למלא טופס השתתפות אחד בלבד .מצאה
החברה ,כי אדם מילא יותר מטופס השתתפות אחד ,כל הטפסים אשר מולאו על ידו
יפסלו ולא יהיה רשאי להשתתף במבצע.
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הפרסים ובחירת הזוכים
 4.1בחירת הזוכים בפרסים תעשה באמצעות הגרלה אשר תתבצע על ידי יורקום ,בתום
תקופת המבצע או במועד אחר שיקבע על ידה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם
לקריטריונים שיקבעו על ידה.

4.2
4.3
4.4
4.5

4.6
4.7
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סך הכול  7פרסים יחולקו ל  7זוכים במהלך תקופת המבצע.
יורוקום לא תישא באחריות בגין תקלה במימוש הזכייה ו/או בעיות במימושה.
יורוקום שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרסים מכל סיבה שהיא ובכל עת
ו/או להתנות את הענקת הפרסים בתנאים נוספים ו/או חלופיים ובלבד שתימסר
הודעה על כך למשתתפים.
המשתתפים במבצע ,לרבות הזוכה/ים ,פוטרים את יורוקום ו/או כל מי מטעמה מכל
טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק ,קלקול ,אי תקינות ,שיבוש ו/או איחור במימוש הפרס
ו/או בטיב הפרס ו/או כל פגם אחר ,אשר ייגרם ו/או אשר יתגלה ו/או אשר ייגרם
בעקבות מימוש הפרסים.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה עלולה לעכב
ו/או לבטל את מסירת הפרסים.
מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין ,יורוקום תהא רשאית שלא למסור
את הפרסים לידי מי שהגיעו לידיהם במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין ,מכל
בחינה שהיא.

איתור המועמדים לזכייה
 5.1איתור המועמדים לזכייה יעשה בהתאם לפרטים האישיים שמסרו המשתתפים
בטופס ההשתתפות.
 5.2יורוקום תעשה את מירב המאמצים על מנת לאתר את הזוכים מבין המשתתפים
במבצע .באם לא אותרו הזוכים כאמור תוך  48שעות מרגע הזכייה ,ו/או שלא עמדו
בתנאי תקנון זה ייבחר משתתף אחר על ידי ביצוע הגרלה נוספת ,לשיקול דעתה
הבלעדי של יורוקום כאמור בסעיף  5.1לעיל.
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כללי
6.1

6.2
6.3
6.4

6.5

בהשתתפותו במבצע מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף במבצע ו/או הרוצה להשתתף
במבצע כי קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון
מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר
ועניין.
משך המבצע יקבע על ידי יורוקום על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא זכות ערעור.
יורוקום רשאית להפסיק ו/או לבטל את המבצע ו/או לשנות את תנאיו מכל סיבה
שהיא ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.
יורוקום תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע למבצע ובנוגע לכל שאלה שתתעורר
במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי
שייווצר במהלך המבצע בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף
במבצע לא תהיה כל טענה בשל כך.
ההשתתפות במבצע אסורה על מנהלי ועובדי יורוקום.

