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 בע"מ מיניסו ישראל  – "בום 7" – הגרלהמבצע תקנון 

 

 הגדרות .1

  8הצורן  מרחוב    "(החברה)להלן: "  515744811בע"מ, ח.פ.  מיניסו ישראל    –  "עורכת ההגרלה"

 .בעיר נתניה

 . "בום 7"שם ההגרלה: 

""ההגרלה או  הגרל  –  "המבצע"  החברהה  מבצע  של  האינטרנט  "   באתר  ,  "(האתר)להלן: 

ביזכו  שבמהלכו   מתחלקת  רכישתם  מספר  אשר  החברה,  באתר  מלוא  ,  7-הרוכשים  בזיכוי 

כמפורטים בהגדרת   ,(₪ 150זיכוי בסך  –וברכישות בסך גבוה מכך   ₪ 150רכישתם )עד סך של 

שלהלן,הפרס" ל  הכל  "  ובכפוף  בתקנוןבהתאם  עורכת    מפורט  ידי  על  נערך  המבצע  זה. 

להלן(  ההגרלה   ההיתר  )כמוגדרת  מתן  בדבר  להודעה  ובהתאם  זה  תקנון  להוראות  בהתאם 

הוראת  )להלן: "  1977  –התשל"ז  הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין  

 . "(ההיתר

  בכפוף ,  00:01בשעה    24.1.2021ליום  ועד   18:00בשעה    21.1.2021מיום    –  "תקופת המבצע"

שנות  בטל ו/או לשומרת לעצמה את הזכות ל  עורכת ההגרלהלתנאים המפורטים בתקנון זה.  

ת/ו את  לקצר  ו/או  להאריך  המאו  עת  בצעקופת    בכלל   דין  כל  להוראות   בהתאם  כלוה,  בכל 

 . בפרט ההיתר ולהוראת

,  עורכי דין"  –  צלטנר, הלפרין, פיצ'ון" ורכי הדין  משרד עמ  חיים פיצ'ון,עוה"ד      –  "המפקח"

    , בני ברק.7, רחוב מצדה  4מגדל ב.ס.ר. 

  בחוק   אלה  מונחים)כהגדרת    משפטיות  לפעולות  הכשירבגיר  אדם    כל  -  "רוכש/"משתתף

רכישה באתר האינטרנט של    יבצעאשר    (1962  -"ב  תשכ,  והאפוטרופסות  המשפטית   הכשרות

כך   ובמסגרת  ב  והמדויקים  המלאיםמילא את פרטיו  החברה,    רכישה מסגרת טופס הכנדרש 

 תקופת ההגרלה.  מהלך ב באתר החברה, 

אינם רשאים להשתתף  ו/או כל גוף שאיננו אדם פרטי  קבוצות ו/או התארגנויות  חברות ו/או  

 במבצע זה.  

₪. ככל   150הרכישה שבוצעה על ידי הזוכה, וזאת עד לסך של    סך החיוב בגיןזיכוי  – "הפרס"

  בסך של  יהיהעבורו  , סך הזיכוי שיבוצע  ברכישה הנדונה  ₪  150-ירכוש בסך גבוה מ   זוכהשה

מ  .₪  150 גבוה  בסך  זיכוי  יבוצע  דוא"ל    150-לא  באמצעות  הזוכה  את  תעדכן  החברה   .₪

כמפורט    כי הוא זכה בהגרלה ועל כן יזוכה  הרכישהלכתובת הדוא"ל אותה כלל הזוכה בטופס  

 ימי עסקים ממועד ביצוע הרכישה.    3תוך לעיל, וזאת 

הפרסים  זהות  את  לשנות  הזכות  את  לעצמה  שומרת  ל  החברה  ,  ההיתר הוראות  בכפוף 

 דרישה כלפי החברה בקשר לכך.  ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או

 ניתן להעברה. הפרס הינו אישי ואינו  

 

 פרשנות .2
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אחרים   לפרסומים  זה  תקנון  הוראות  בין  כלשהי  התאמה  אי  ו/או  סתירה  של  מקרה  בכל 

אחר, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר  אמצעי פרסום  , לרבות בכל  ההגרלהכלשהם בדבר  

 ועניין.  

ו/או   נקבה  בלשון  פנייה  גם  וכולל  בלבד  נוחיות  לצורכי  זכר  בלשון  הינו  השימוש  זה  בתקנון 

 רבים. 

 

   האופן עריכת ההגרל .3

 עבור כל רוכש באופן המפורט להלן:   ,24.1.2020תבוצע ביום   הגרלהה

באתר, מערכת החברה בודקת מהו מספרו של הרוכש. ככל  הרוכש  לאחר ביצוע רכישה על ידי  

תזכה  החברה    –, כלומר  כהגדרתו לעיל  בפרסיזכה  , הוא  7שמספרו של הרוכש מתחלק בספרה  

הרוכשים שלהלן    –לצורך הדוגמא  .  ₪   150בגין רכישתו וזאת עד לסך של  הרוכש שזכה  את  

,  14-במספר, ה  7-: הרוכש היזכו בפרס,  7-וכן כל מי שירכוש אחריהם, אשר מספרו מתחלק ב

 . וכן הלאה(  28-, ה 21-ה

 . (1/7) 14%הסיכוי לזכות בפרס הינו 

 . פרסים כמפורטים בהגדרות בתקנון זה לעיל 30בין המשתתפים יוגרלו  – סך הפרסים

לעיל,   מהאמור  לגרוע  רשאים  מבלי  יהיו  המפקח  ו/או  דעתהחברה  שיקול  פי  על    םלהכריע 

עולה  הבלעדי   בו  בכל מקרה  לפרס,  הזכות  פגם  חשש  בדבר  נפל  וכן  בהתנהלות המשתתף  כי 

ולרוכש כאמור לא תהיה כל  ,  מכל סיבה אחרת הקשורה לתרמית או סיבה רלוונטית אחרת

 . בגין כךו/או מי מטעמה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה  

 

 דרך פרסום תוצאות ההגרלה: .4

 זוכי ההגרלה יקבלו הודעת דוא"ל לכתובת המייל שסיפקו בטופס הרכישה;  .4.1

בפייסבוק   .4.2 לפרסם  רשאית  תהא  הזוכים  את  ובאינסטגרם  החברה  בהתאם שמות 

 .ולהוראות כל דין לשיקול דעתה ובכפוף להוראות ההיתר

המשתתפים בהגרלה מאשרים בעצם השתתפותם את פרסום שמם במקרה של זכייה  .4.3

ולא   מי  בפרסים  ו/או  החברה  כלפי  דרישה  ו/או  תביעה  ו/או  טענה  כל  להם  תהיה 

   מטעמה בגין כך.

 

   –הפרסים לזוכי ההגרלה  .5

 . טופס הרכישהבם על יד ושסופקהפרטים לזוכים, על פי הודעת דוא"ל החברה תשלח  .5.1

   .הפרסים אינם ניתנים להמרה .5.2

לאפשר למשתתף לקבל  מובהר בזאת כי עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות שלא   .5.3

את הפרס, במידה ויתברר כי אותו משתתף נהג במרמה ו/או בניגוד להוראות תקנון זה 

 ו/או בניגוד להוראות כל דין. 

עורכת ההגרלה אינה נושאת באחריות מכל סוג ומין שהוא לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר  .5.4

 .בגין זכייתםיגרם לזוכי ההגרלה 
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 מפקח .6

רשאי   יהיה  עורכת  המפקח  לבין  בינם  מחלוקת  בכל  להכריע  המשתתפים,  בפניות  לטפל 

 , אי הבנה, ספק או כל דבר אחר ובכלל זה פרשנות התקנון. הגרלהה

החלטת המפקח בכל הקשור להגרלה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין, והמשתתף מוותר  

 בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם הכרעת המפקח. 

 

 י כלל .7

בהשתתפותו בהגרלה מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף כי הוא קרא את התקנון ומקבל   .7.1

 עליו את הוראותיו במלואן. 

עורכת ההגרלה וכל מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה  .7.2

ניהולה,   בהגרלה,  בעקיפין  ו/או  במישרין  הקשורים  מהמשתתפים  למי  שייגרמו 

 במסגרתה ו/או בכל הכרוך בכך. שיוענקו לזוכים הפרסים תוצאותיה, 

 ההשתתפות בהגרלה הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף. .7.3

למשתתפים ולכל מי מטעמם לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה מכל סוג ומין   .7.4

 , לתקנון ו/או לכל עניין אחר הקשור והכרוך בהם. לפרסיםבקשר להגרלה, 

על  .7.5 רשאית  תהא  ההגרלה  תקופת    עורכת  אורך  את  לשנות  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי 

ולשנות    , לשנות את כללי ההגרלהההגרלהבכל שלב משלבי    ים , לשנות את הפרסההגרלה

עורכת ההגרלהתקנון זה, בהודעה שתפורסם בכל הוראה ב והכל בכפוף להוראות    אתר 

סיום ההגרלה  , ולמשתתף לא תהיה כל טענה בדבר  בכלל ולהוראת ההיתר בפרט  כל דין

 .כאמור או בדבר שינוי תנאיה 

 כל חבות מס, אם בכלל, בגין זכייה בפרס תחול על המשתתף. .7.6

ובני משפחותיהם אינם רשאים  המפקח, עורכת ההגרלה, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם   .7.7

"במבצע  להשתתף הורי    לענייןמשפחה"    בני.  אחים,  הורים,  לרבות  זה   הוריםסעיף 

 . וילדים/ות

יפ  .7.8 החברה,המבוצע  באפליקציית  החברה,  באתר  של   ורסם  הרשמי  הפייסבוק  בדף 

החברה, בדף האינסטגרם של החברה, במודעות ממונות במדיות הדיגיטליות השונות וכן  

 בדיוור ללקוחות החברה, בהתאם להרשאה מהם ולהוראות כל דין. 

כל מקום בו תפרסם החברה את ביצוע  ב  , אשר יפורסם זה  תקנוןהוראות  למבצע כפוף  ה .7.9

 ההגרלה.  

חוק   .7.10 לפי  מסחרית  לפרסומת  הגרלות  לעריכת  הכללי  להיתר  בהתאם  נערכת  זו  הגרלה 

 .1977-העונשין התשל"ז

 כל האמור בתקנון זה בלשון זכר, אמור גם בלשון נקבה במשתמע. .7.11

  תמנע ו/או תשבש את ביצוע ההגרלה   מדיניות הגבלות הממשלה בתקופת הקורונהככל ש .7.12

אופן את באיזשהו  לדחות  ו/או  ההגרלה  תנאי  את  לשנות  זכותה  את  שומרת  החברה   ,

ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או    קיומה, והכל בכפוף להוראות כל דין

 . דרישה כנגד החברה בגין כך
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