
טלקאר חברה בע"מ
המסגר 32, תל אביב  6721118

טלפון: 03-5377444, פקס: 03-6880668

תקנון הגרלה - כרטיס זוגי לגביע עולם ברוסיה

כחלק ממערך שיווק וקידום המכירות של דגמי "קיה" תערוך טלקאר חברה בע"מ, הגרלה בהתאם לתנאי תקנון זה )להלן: "ההגרלה"(.
ההגרלה נערכת בהתאם להוראות ההודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית, לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977, 

אשר פורסמה על-ידי המנהל הכללי של משרד האוצר בילקוט הפרסומים שמספרו 60¥1, שפורסם ביום 1.1.2012 )"ההיתר" או "ההיתר לעריכת הגרלה"(.

תקנון ההגרלה
הגדרות  .1

למונחים הבאים בתקנון תהיה ההגדרה הבאה: 
;kia-israel.co.il - "אתר האינטרנט"  1.1

"המפקח" - עו"ד דורון טאובמן, ממשרד כספי ושות', שכתובתו: יעבץ 33, תל אביב, טל': 03-7961000;  1.2
;KIA כלי הרכב" - רכב חדש מסוג"  1.3

"מבצע" - מבצע ההגרלה נשוא תקנון זה;  1.¥
"עורכת ההגרלה" או "טלקאר"– טלקאר חברה בע"מ, ח.פ. 510657¥30;  1.5

"רוכש" - מי שרכש כלי רכב בתקופת המבצע ושילם את מלא התמורה על כלי הרכב במהלך תקופת המבצע ולא ביטל את הזמנתו;  1.6
"תקופת המבצע" - מיום 1.5.18 עד ליום 31.05.18;  1.7

פרשנות  .2
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות בעלון המבצע או בעיתונות    2.1

הכתובה או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.  
בתקנון זה השימוש הוא בלשון זכר נעשה לצורכי נוחות בלבד, אך הוא כולל גם פניה בלשון נקבה או רבים.  2.2

כללי  .3
עורכת המכרז תערוך הגרלה לרוכשי כלי הרכב בתקופת המבצע.  3.1

הפרסים שיוענקו בהגרלה הינם כרטיס זוגי למשחק של גביע העולם בכדורגל שייערך ברוסיה בחודש יוני 2018, כמפורט בסעיף 5  של תקנון זה.  3.2
ההגרלה תערך בתום תקופת המבצע.  3.3

הגבלות ותנאים  .4
המבצע מיועד ללקוחות פרטיים בלבד ששילמו את מלוא התמורה עבור כלי הרכב במהלך תקופת המבצע.   ¥.1

זכיה בהגרלה וביטול הזמנת הרכב בטרם סופק תגרום לקיזוז שווי הפרס מהתמורה ששולמה עבור הרכב שבוטלה הזמנתו.  
החברה רשאית לשנות את מבנה המבצע, תוכנו, נהליו, תקופתו, מועדים וכן את הפרסים שבו, עקב אילוצים שאינם תלויים בה ומכל סיבה     ¥.2

אחרת.  
במקרה של תקלה או טעות, תהא החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לבטל את המבצע, להפחית או להגדיל את מספר    ¥.3

כרטיסי הטיסה העומדים לחלוקה או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תחשב כתוספת לתקנון המבצע ותחייב    
כל משתתף במבצע. למען הסר ספק, לאף צרכן או משתתף כלשהו במבצע לא תהא טענה או זכות כלשהיא בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה    

עקב תקלה או טעות כאמור לעיל, או בקשר לכל נזק ישיר או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות שיגרמו לו עקב פעולות כאמור.  
בכל מקרה שיוכח כי רשלנות של החברה או של מי מטעמה מנעה מאיש להשתתף במבצע או לזכות במתנה, יוגבל הפיצוי לו יהא רוכש כלי    ¥.¥

הרכב זכאי לגובה המתנה ולא מעבר לכך.  
הפרס  .5

 5.1  הפרס שיוגרל בהגרלה הינו: 1 חבילת אירוח מלאה הכוללת: ¥ ימי אירוח במלון ברוסיה, טיסות וכרטיס זוגי למשחק בתחרות גביע 
העולם ברוסיה.

מועדי הטיסות, חברת התעופה, זמני הטיסות, בית המלון ובסיס האירוח, ותאריך המשחק, ייקבעו על-ידי טלקאר באופן בלעדי ואינם ניתנים    5.2
לשינוי. הזוכה לא יהיה רשאי לשנות את תאריכי הטיסות, או את חברת התעופה או את סוג הכרטיס, או את זמני הטיסות, או את מועד האירוח    

במלון, או לבחור את המלון או בסיס האירוח.  
הזכייה בפרס הינה אישית; הפרס הינו קבוע ואינו ניתן להחלפה, להמרה, להעברה או להסבה לכל אדם אחר מלבד הזוכה. למען הסר ספק    5.3

מובהר, כי אין כל אפשרות להמיר או להחליף את הפרס בכל דרך שהיא לכסף, לשווה כסף או בכל צורה אחרת.  
הזוכה ישלם עבור כל ההיטלים והמיסים שיחולו על-פי כל דין, על קבלת הפרס, ככל שיחולו על הפרס או על הזוכה.   5.¥

איתור הזוכים והענקת הפרס  .6
לאחר ביצוע ההגרלה ובחירת הזוכים באופן האמור לעיל, תפעל עורכת ההגרלה לפרסם את תוצאות ההגרלה באתר האינטרנט וכן תיצור קשר    6.1

טלפוני עם הזוכה, וזאת בהתאם לפרטים המצוינים בטופס ההגרלה שמולא על ידם.  
זוכה יהא רשאי לקבל את הפרס במשך ¥8 שעות מיום פרסום תוצאות ההגרלה.  6.2

זוכה אשר לא אותר בתוך פרק הזמן הנקוב לעיל או אשר המפקח החליט על ביטול זכייתו, לא יהיה זכאי לקבל את הפרס וזכייתו תבוטל. במקרה    6.3 
כאמור יוכרז מועמד מילואים כזוכה, בהתאם לסדר הגרלתו ועורכת ההגרלה תפעל כמפורט בסעיפים 6.1  ו- 6.2  וחוזר חלילה.  

פיקוח  .7
ההגרלה תיערך בפיקוח המפקח.   7.1

כמפקח על ההגרלה ישמש עו"ד דורון טאובמן, ממשרד כספי ושות'.  7.2
בהתאם להיתר הכללי, המפקח יודיע לרכז ההגרלות לפרסומת מסחרית במשרד האוצר על הסכמתו לשמש כמפקח על ההגרלה.  7.3

החלטת המפקח בכל הקשור להגרלה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין והזכאים מוותרים על כל טענה או תביעה בקשר עם הכרעת המפקח.  7.¥
המפקח ימסור לרכז ההגרלות דו"ח, חתום על ידו, תוך 60 יום מתום תקופת ההגרלה, והכל בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות.  7.5

עותק מהדו"ח יועמד לעיון הציבור בשעות העבודה הרגילות במשרד המפקח ובמשרדי עורכת ההגרלה.  7.6
המפקח יענה לפניות הציבור, בנוגע להוראות תקנון זה, ככל שיהיו. פנייה למפקח תהיה באמצעות הפרטים הרשומים לעיל, ובשעות העבודה    7.7

הרגילות.   
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תקנון ההגרלה יפורסם במשך כל תקופת מבצע ההגרלה באתר האינטרנט, וכן עותק מתקנון ההגרלה יימצא במשרדי עורכת ההגרלה ובמשרדי    7.8
המפקח על ההגרלה.  

אחריות   .8
עורכת ההגרלה או מי מטעמה אינם אחראים לטיב הפרס או לשירות הניתן במסגרתו, לרבות לטיסה, לחברת התעופה, למלון, לכניסה     8.1

למשחקים, לאירוח וכו'. האחריות לכל הנ"ל תחול על ספק השירות הרלוונטי.  
למשתתפים, לרבות לזוכים, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לשינוי תנאי המבצע או לפעולות בהן תנקוט עורכת ההגרלה עקב תקלה    8.2

או טעות או בקשר לכל נזק ישיר או עקיף, שיגרמו בגינם.  
המשתתף והרוצה להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר שידוע לו, כי יתכן שבשל מורכבותו הלוגיסטית של המבצע ועל אף מאמצי עורכת ההגרלה,    8.3

עשויים להתרחש שיבושים, הפרעות או תקלות, לרבות בלוחות הזמנים או במערכות התקשורת, בכל שלב משלבי המבצע, אשר יש בהם כדי    
למנוע מהמשתתף מלהשתתף במבצע או לזכות בפרס בהגרלה או לקבלו, המשתתף מסכים לפטור את עורכת ההגרלה מכל טענה,דרישה או    

תביעה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם.  
המשתתף והרוצה להשתתף מסכים ומתחייב, כי כל תקלה, איחור וכד', שמקורם בין היתר במלחמה, שביתה, שיבושים במערכות התקשורת    8.¥

הטלפוניות והממוחשבות או כוח עליון, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד, זכות או תרופה.  
המשתתף והרוצה להשתתף מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את עורכת ההגרלה ואת המפקח מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה    8.5 

במישרין או בעקיפין למבצע, לפרס או למימושו.  
שונות  .9

טלקאר שומרת לעצמה את הזכות להודיע על כל שינוי מבנה, תוכן, נהלים, תאריכי הגרלה, פרס וזכייה, וצורת החלוקה של הפרס, בכפוף     9.1
לאישור המפקח על ההגרלה ובהתאם להיתר.  

תוצאות ההגרלה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור. בהתאם לסעיף 62 לחוק החוזים )חלק כללי(, התשל"ג-5816, ההגרלה וכל     9.2
הקשור או הנובע ממנה, לא יהיו נושא לדיון משפטי ולא יקנו למשתתף כל עילה לאכיפה או פיצויים.  

למען הסר ספק יובהר, כי המפקח יפעל אך ורק על-פי האמור בתקנון זה ועל-פי ההיתר הכללי לעריכת הגרלות, והוראות התקנון וההיתר     9.3
תגברנה על כל מצג או הוראה אחרת כלשהי, בעל-פה או בכתב.   

כל משתתף בהגרלה מצהיר כי הוא קרא את התקנון וכי עצם השתתפותו בהגרלה מעידה שהוא מסכים לאמור בו.  9.¥
על-פי ההיתר לעריכת הגרלה, ההשתתפות בהגרלה אסורה על מפקח ההגרלה ועובדיו או מי מטעמו )לרבות משרד הפרסום(, ובכלל זה על    9.5

עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם של כל הנ"ל, או כל הבא מטעמם, וכן על כל מי שהשתתפות בהגרלה אסורה עליו על-פי כל דין.  
בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף והרוצה להשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו, וגם אם לא קרא    9.6

את התקנון, מסכים המשתתף והרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.  
מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, המפקח יהא רשאי לבטל את זכייתו של משתתף אשר זכה תוך ביצוע עבירה או תוך ביצוע    9.7

מעשה שאינו כדין בהתאם לשיקול דעת המפקחת ולדרוש את השבת הפרס לידי עורכת ההגרלה, ככל וזה חולק.  
עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהמבצע או את המבצע כולו, על פי שיקול דעתה הבלעדי והכל בכפוף לאישור     9.8

המפקח.  
עורכת ההגרלה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות או להקדים כל תאריך ו/או מועד שנקבעו למשתתף לצורך הוכחת זכותו לפרס ו/   9.9

או מימוש הפרס ו/או כל מועד אחר העולה בקשר עם זכות המשתתף לפרס כלשהו ולמימושו.  
   

בכבוד רב,

טלקאר חברה בע"מ

טלקאר חברה בע"מ
המסגר 32, תל אביב  6721118

טלפון: 03-5377444, פקס: 03-6880668
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