
 )"התקנון"( סמסונג ישראל -  S20השקת  -פעילות קניוניםתקנון 

אשר מקיימת סמסונג "( הפעילות)" "S20השקת " פעילותהתנאים המפורטים בתקנון זה יחולו על 

 "(החברה)" תקווה-, פתח22, מרח' אהרון ברט 514797851אלקטרוניקס ישראל בע"מ, ח.פ. 

העוזרת )" , בני ברק30, מרחוב ששת הימים 540213717ליאו ברנט, ש.פ.  בעזרתה של חברת

 . "(לחברה

 פעילותתנאי ההשתתפות ב .1

, 2כהגדרתה בסעיף  פעילותרק אדם אשר מילא אחר כל התנאים הבאים, במהלך תקופת ה

 ", בהתאמה(:משתתף" ו"תנאי ההשתתפות)" פעילותיהא זכאי להשתתף ב

( שנים במועד 18אדם פרטי, תושב ו/או אזרח ישראל, אשר גילו עולה על שמונה עשרה ) .1.1

מובהר כי אדם שטרם מלאו לו שמונה  בסעיף זה,על אף האמור ; פעילותהשתתפותו ב

"(, יהא זכאי להשתתף בפעילות קטין( שנים במועד השתתפותו בפעילות )"18עשרה )

ה של החברה בדבר הסכמה להשתתפות רצונבתנאי שניתן אישור בכתב לשביעות 

ידי -ידי אחד מהוריו )או על-הקטין בפעילות בהתאם לתנאי התקנון, כשהוא חתום על

"(. החברה תהיה רשאית לדרוש את אישור אישור אפוטרופוסחר( )"אפוטרופוס א

בכלל זה חתימה על כל וס לפי שיקול דעתה לרבות כתנאי לקבלת הפרס והאפוטרופ

 .טופס הנדרש לצורך כך ע"פ התקנון ובכלל

"( אחר דף האוהדים של followרשום כדין לרשת ה"אינסטגרם" ו"פייסבוק" ועוקב )" .1.2
ת החברתיות "אינסטגרם" ו"פייסבוק" שכתובותיהם המותג המופיע ברשתו

 -ו https://www.instagram.com/samsungisrael)בהתאמה(: 
https://www.facebook.com/SamsungIsrael/?epa=SEARCH_BOX "( דף

 "(  המותג

נתן הרשאה לפרסם את שמו, פרטיו האישיים ותמונתו בעיתון, אינטרנט, טלוויזיה  .1.3

 ו/או כל מדיה ו/או אמצעי תקשורת אחר. 

קיים את התנאים המפורטים בתקנון במלואם, ונקלט במערכותיה הממוחשבות של  .1.4

  ההחברה.

 פעילותאופן ההשתתפות ב .2

 הפעילות בקניון

 יוצב טוטם דיגיטלי בשטחי הקניונים הבאים: קניון מלחה ,במהלך תקופת הפעילות .2.1

 , קניון גרנד חיפה וקניון עזריאלי תל אביב.ברמת גן , קניון איילוןבירושלים

המשתתפים יוזמנו להצטלם עם הטוטם הדיגיטלי באמצעות התקני "מציאות רבודה"  .2.2

(AR )( מתוך נבחרת המשפיענים של החברה.5יחד עם חמישה ) כל משתתף , לאחר מכן

 "(.הקבצים)" יקבל קובץ וידיאו ותמונה

 הפעילות בדף המותג

בדף כל משתתף יוזמן לפרסם במהלך תקופת הפעילות בדף המותג )כהגדרתה להלן(,  .2.3

 "(. פרסום)" 2.4בהתאם לתנאים בסעיף  הקבציםאת  המותג

בעמוד האינסטגרם הפרטי שלהם שבו או ״פוסט״  ״סטורי״משתתפים אשר יפרסמו  .2.4

משתמשים בכישרון  משתפים את התמונה או הסרטון שיצרו בקניון תוך שהםהם 

 , ו/אוS20ZoomIL,   #GalaxyS20 ,@Samsungisrael# ויצירתיות, ומתייגים:

תגובה לפוסט הפעילות ישתפו את התמונה או הסרטון שיצרו בקניון כמשתתפים אשר 

https://www.instagram.com/samsungisrael
https://www.facebook.com/SamsungIsrael/?epa=SEARCH_BOX


יהיו מועמדים לזכייה בפרס  משתמשים בכישרון ויצירתיות תוך שהם בפייסבוק

  "(מועמדים לזכייה בפרס)"

הפרסום כל משתתף הינו האחראי הבלעדי לפרסום שלו וההשלכות של פרסום כאמור.  .2.5

 כלול תוכן בלתי הולם, תוכן פוגעני או תוכן הפוגע בזכויות צדדים שלישיים.ילא 

בעמוד החברה  )בהתאם לשיקול דעתה(ו/או לפרסם  שתףהחברה תהא רשאית ל .2.6

ום אחר, לפי שיקול דעתה, החברה באינסטגרם ו/או בכל מק בעמודבפייסבוק ו/או 

 לא יהווה כל אינדיקציה לזכייה הפרסום שיתוףפרסום ו/או . יודגש, כי הפרסוםאת 

 .ולא יזכה את המשתתף הרלוונטי בתמורה כלשהי מהחברה

ו/או  פייסבוקהבמידה שהחברה תחשוד כי פרטי הזיהוי של המשתתף בחשבון  .2.7

, לפי שיקול הפרסוםהם פיקטיביים, תהא החברה רשאית לפסול את  האינסטגרם

  דעתה הבלעדי, ללא חובת נימוק וללא שתהא מחויבת להודיע למשתתף על כך.

חלה על המשתתף. החברה אינה אחראית ולא  הפרסוםהאחריות הבלעדית על ביצוע 

או שיבוש תהיה אחראית לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק ו/

בפרטים שנקלטו במערכת המחשב של החברה ו/או לכל נזק, הטעייה, מרמה, חסרון 

 כיס ו/או כל טענה אחרת בקשר עם הפרטים ו/או בנוגע למהימנותם. 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי רק משתתפים אשר פרטיהם נקלטו בפועל אצל  .2.8

 .פעילותהחברה באופן נכון ומדויק ישתתפו ב

מובהר כי רישומי החברה המתקבלים במערכת המחשב של החברה מהפרטים שהוזנו  .2.9

ידי -יהוו ראיה מכרעת לנכונותם ו/או לעצם שליחתם על פעילותבעל ידי המשתתף 

המשתתפים ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או חוסר בפרטים ו/או 

 דיוק הפרטים שנקלטו במערכת כאמור.

כפי פרטיו ו/או  שיתוף הפרסוםנותן את הסכמתו מראש ל פעילותהמשתתף בכל אדם  .2.10

, כולל לפרסום קולו ודמותו בכל אמצעי )ככל שיימסרו( פעילותשיימסרו במסגרת ה

המשתתף מסכים ומאשר כי החברה תהא רשאית  תקשורת )לרבות ברשת האינטרנט(.

, ומידע נוסף ידי המשתתף-, הפרטים שנמסרו עלהפרסוםלשמור במאגריה את 

 , לשם ביצוע, מעת לעת, פעולות כגון, יצירת קשר עימוהמשתמש אודות שיצטבר

, פרסום, מתן שירותי דיוור, על ידי החברה (SMS)לרבות באמצעות שליחת אימייל או 

ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, איסוף מידע אודותיו ושימוש בו, לרבות אחסונו, 

החברה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, למטרות  העברתו ושיתופו, על ידי

 סטטיסטיות, ולצרכים מסחריים אחרים, זאת ללא תשלום כל תמורה. 

 הפעילותתקופת  .3

, ותקופת 19.3.2020ביום  ותסתיים 8.3.2020פעילות בקניון תחל ביום תקופת  .3.1

ביום  עם פרסום שם הזוכה ותסתיים 8.3.2020הפעילות בדף המותג תחל ביום 

" בהתאמה, תקופת הפעילות בדף המותג" ו"תקופת הפעילות בקניון") 23.3.2020

 "(. פעילותקופת הת"וביחד 

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת  .3.2

ו/או כל פעילות אחרת הקשורה בה בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא  הפעילות

 כל צורך במתן נימוק.

 זוכהה ואופן בחירת מועד .4



מקורי, מעניין ומוצלח נבחר על ידי החברה כ הפרסום שלוש המועמד לזכייה בפרס .4.1

  "(.הזוכה)" ביותר, יהא הזוכה

החברה תיצור קשר וכן  חברהשל ה והאינסטגרם פייסבוקה יבעמוד שם הזוכה יפורסם .4.2

  .להלן 6.1כאמור בסעיף  עמו

 תהא סופית, מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור. החברה באשר לזהות הזוכהחלטת ה .4.3

לעיל,  4.1 ים האמור בסעיףזוכהחברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מספר ה .4.4

 על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך במתן נימוק.

עבור ת, תקנון זהשל זוכה שלא עמד בתנאי  זכייתורשאית לקבוע כי החברה מוסכם כי  .4.5

זוכה ה)" בתקנון זהמד בתנאים הנקובים וע הפרסום שלולמשתתף אחר אשר 

חלופי  לזוכהתהא אף רשאית שלא לחלק את הפרס  החברה"(. מובהר כי החלופי

ו/או שיהיה מנוע  זכייתוחלופי אשר לא יממש את זוכה או זוכה כאמור בסעיף זה, וכי 

מכל סיבה שהיא, לא יהא זכאי לזיכוי ו/או פיצוי ו/או שווה ערך  זכייתומלממש את 

 אחר.

מכל סיבה, לרבות בשל סיבות  הבחירת הזוכהחברה תהא רשאית לדחות את תאריך  .4.6

טכניות, עקב תקלה ו/או שיבוש בהפעלת מערכות המחשוב בהן יקלטו נתוני 

 המשתתפים ו/או אחזור נתוני המשתתפים מהקבצים הממוחשבים.

 .הז תקנון עמד בתנאי שהזוכהבתנאי  לזוכההפרס יוענק  .4.7

 הפרס .5

 ."(הפרס)" +Galaxy S20במכשיר  היזכ ההזוכ .5.1

קנון ובכפוף ו/או התהפעילותיהיה זכאי לפרס אחד בלבד במידה שעמד בתנאי  זוכהה .5.2

  אחד. ו/או אינסטגרם פייסבוקתחת שמו יותר מחשבון  םלהם וזאת, אף אם רשו

בלבד, ואינה ניתנת להעברה, להסבה, לשעבוד, לשינוי,  לזוכהההטבה הינה אישית  .5.3

להחלפה או להמרה )בין המרה מלאה ובין המרה חלקית(, לא בכסף ולא בשווה כסף 

ולא בכל פרס או מוצר אחר. על אף האמור, החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, 

 . הזוכהלהסכים לשינוי בזהות מממש ההטבה, לפי בקשתו בכתב של 

)בין אם ישירים  לזוכהלא תישא באחריות לכל שינוי בפרס ו/או נזקים שיגרמו  החברה .5.4

ובין אם עקיפים( בקשר לפרס ולא תישמע כנגד החברה ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או 

 דרישה בקשר לכך.

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל  .5.5

ם ו/או לדרוש את השבת הפרס, אם, על פי שיקול את הזכייה של מי מהמשתתפי

דעתה, יש בהתנהלות אותו משתתף או מקבל ההטבה משום הפרה של הוראות תקנון 

 זה ו/או הוראות כל דין.

 מימוש הפרס  .6

 שליחתהחברה תיצור קשר עם הזוכה באמצעות  4בסעיף  כאמור ההזוכלאחר בחירת  .6.1

, במהלך שעות העבודה הרגילות הזוכה של ו/או האינסטגרם פייסבוקה לחשבון הודעה

וזאת  "(האימות הודעת)" האישיים ופרטיו התקנון בתנאי עמידתו לבירור של החברה,

ובפרק זמן שלא  ( בין הודעה להודעה,3, במרווחים של שלוש )( פעמים3לפחות שלוש )

 במסגרת .( שעות )אולם לא כולל את הימים שישי ושבת(72יפחת משבעים ושתיים )



 משפחה שם, שם כגון אישיים פרטים לחברה למסור הזוכה יידרש האימות הודעת

 .ומסירת הפרטים כאמור תהווה תנאי לזכייה וכתובתו,

 72 בתוך האימות להודעת שיברק זוכה שיאף כל האמור בתקנון זה, מובהר כי  על .6.2

על פי שיקול אותו כעומד בתנאי תקנון זה,  תמצאשעות ממועד שליחתה והחברה 

לא ישיב להודעת שזוכה   .על פי תקנון זה ויהא זכאי לקבלת הפרס כזוכה ייחשבדעתה, 

כמי שלא  אותוהחברה תמצא ש זוכהו/או ממועד שליחתה  שעות 72האימות בתוך 

על פי תקנון זה ולא יהא  כזוכה ייחשבלא עומד בתנאי תקנון זה, על פי שיקול דעתה, 

הוראות סעיף לפעול בהתאם לתהא החברה רשאית , ובמקרה זה זכאי לקבלת הפרס

 .להלן 4.5

באמצעות העלאת סטאטוס  ,2020.323.ביום  ההזוכשל  וניצחונ לע תכריזהחברה  .6.3

 דרך בכל/או ו ו/או בעמוד האינסטגרם של החברה בפייסבוקמיוחד לעמוד החברה 

  ."(הודעת ההכרזה)להלן: " אחרת

יובהר כי הכרזה על הזוכה במועד מאוחר יותר נתונה לשיקולה הבלעדי של החברה  .6.4

וכן כי החברה תהא רשאית להודיע על הזכייה בכל דרך אחרת שתבחר לרבות שימוש 

 בשם הזוכה באמצעי המדיה הכתובה והאלקטרונית השונים.

 ואת ההכרזה ביום שליחת הודעת ההכרזהיראו את הזוכה כאילו קיבל את הודעת  .6.5

. לעניין זה רישומי החברה בדבר שליחת האימותביום שליחת הודעת  האימותהודעת 

  .ןיהוו ראיה מכרעת למסירת האימותהודעת או ו/ הודעת ההכרזה

הכרזה יהא מחויב לפנות לחברה ולתאם מולה את קבלת ההודעת את  ראהזוכה אשר  .6.6

 ו/או האינסטגרם הפייסבוק באפליקציית פרטית הודעה שליחת באמצעות ,הפרס

ימים ממועד  14 םוזאת לא יאוחר מתו ו/או באינסטגרם בפייסבוקלעמוד החברה 

 .הודעת ההכרזה שליחת

 שליח של הזוכה באמצעות כתובתו אל ישלחהפרס תיאום מול הזוכה כאמור, בכפוף ל .6.7

להזדהות באמצעות  יהא זוכההעל מסירת הפרס לזוכה,  במעמדמטעם החברה. 

אישור ולחתום על  שנשלחה אליו הודעת ההכרזהמ עותק לשליחתעודת זהות, למסור 

  .'א נספחבמצ"ב כ קבלת הפרס

הפרס, בהתאם לשיקול דעתה,  קבלתהפרס, מועד  את מהותהחברה רשאית לשנות  .6.8

 על כל שינוי כאמור. לזוכה תוך הודעה 

, ייחשב ממועד קבלת הודעת ההכרזה ימים 14 ךבתוזוכה שלא ייצור קשר עם החברה  .6.9

במקרה זה תהא  קבלת הפרס ולא יהיה זכאי לקבל את הפרס. כמוותר על ניצחונו ועל

 .להלן 4.5החברה רשאית לפעול בהתאם להוראות סעיף 

 אחריות .7

המשתתף מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה  .7.1

, מנהליהן, עובדיהן, ומי מטעמן, בכל העוזרת לחברהו/או  ו/או תביעה כלפי החברה

)או אי ההשתתפות( בו ו/או לזכייה בו. הקשור והמתייחס לפעילות, להשתתפות 

המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או 

 . לשינוי



ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף, והחברה ו/או העוזרת  .7.2

כל לחברה לא תישאנה באחריות לכל נזק )לרבות נזק גוף(, הפסד, אבדן או הוצאה מ

 מין וסוג שייגרמו למי מן המשתתפים, והקשור, במישרין או בעקיפין, עם הפעילות.

המשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי ידוע לו כי על אף מאמצי החברה, עשויים  .7.3

להתרחש אירועים ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, אשר יש בהם כדי למנוע 

את החברה  פוטר בזאתוהמשתתף מהמשתתף מלזכות בפרס ו/או מלקבל את הפרס, 

ו/או העוזרת לחברה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, 

 .שיפוי או סעד בגינם לרבות בין היתר כל תשלום, נזק, הוצאה וכיו"ב

החברה ו/או העוזרת לחברה אינן מתחייבות שהפעילות לא תופרע או תתקיים כסדרה  .7.4

ת, תנוהל ללא טעויות, תהיה חסינה מפני נזקים, קלקולים, אי ללא מגבלות או הפסקו

דיוקים, שגיאות ותקלות. מובהר בזאת, כי בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף זה 

לעיל, תהא החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי רשאית לנקוט כל צעד על מנת למזער 

הפעילות ו/או  ו/או לנטרל את האמור, לרבות להפסיק את הפעילות טרם תום תקופת

לבטל את הפעילות כליל ו/או לנקוט בכל צעד אחר, ולמשתתף לא תעמוד כל טענה 

 .ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי עיבוד הנתונים במסגרת הפעילות נסמך  .7.5

מכל  ותחסינ ןבבעלות החברה, ואשר אינ ןשאינ ו/או הפייסבוק על רשת האינסטגרם

טעות או תקלה. החברה אינה מתחייבת כי הפעילות תתנהל ללא תקלה, שגיאה, 

או בקשר לכך. מכך או טעות, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה שיבוש 

כפופה לזמינות ולתקינות ו/או הפייסבוק כמו כן, מודגש, כי פעולת רשת האינסטגרם 

האינטרנט, ולפיכך לא תהיה למשתתף כל טענה, דרישה או תביעה בגין כל  של רשת

נזק, אבדן, הפסד, פגיעה בסיכויים או הוצאה שייגרמו לו עקב טעות, נפילה, שיבוש, 

 איחור או תקלה שנבעו מרשת האינטרנט כאמור ו/או עקב השתתפות בפעילות.

על  בצורה כלשהי לעיל, החברה לא תהיה אחראית 7.5מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .7.6

ולא תישא בשום אחריות לטיב הפרס,  הפרס אשר יחולק כפרס במסגרת הפעילות

 . , להוציא אחריותה לפי כל דיןלאספקתו ולאיכותו

בכל מקרה בו יוכח כי תקלה, פגיעה או רשלנות של המשתתף מנעה ממנו מלהשתתף  .7.7

ה החברה ו/או העוזרת ינאת הפרס, תהי לקבלבפעילות ו/או מלזכות בפרס ו/או 

 לחברה פטורות מאחריות.

על פי חוק  הןהחברה והעוזרת לחברה תהיינה רשאיות למסור כל מידע אשר יידרש מ .7.8

 ת מוסמכת. ו/או על פי הוראה של רשו

החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא אשר ייגרם למשתתף כתוצאה  .7.9

 .מהשתתפותו בפעילות

 הצהרות המשתתף .8

מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או כל דין, המשתתף מתחייב 
 כלפי החברה כי:

וכי בפעילות הינה בכפוף לכל תנאי ו/או סייג המצוי  בפעילותכי השתתפותו לו ידוע  .8.1

 נעשתה בהסכמתו המלאה.



"פייסבוק" במהלך השתתפותו בפעילות לא יפר את הוראות תקנון "אינסטגרם" ו/או  .8.2

 תקנון אחר בקשר עם הפעילות ו/או עבורה ו/או השתתפות בה.ו/או כל 

 .מייפה כוחוות התוכן שהעלה המשתתף הינו מקורי ו/או בבעלותו ו/או בבעל .8.3

יישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, יפצה וישפה את החברה ו/או את מנהליה הוא  .8.4

ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק 

)לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה 

, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין במוניטין(, הפסד, אובדן, הוצאות

מחדל הקשורים בדרך כלשהי מכל טענה דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או 

 להפרה במישרין ו/או בעקיפין של תקנון זה.

 כללי .9

ו/או לתכני החברה  פעילותכל הזכויות מכל סוג, לרבות זכויות קניין רוחני, בקשר ל .9.1

, לרבות הזכויות במוניטין, בסמליל, בכל סימן /או הקבציםבפעילות והמופיעים 

מסחרי ושם מסחרי, בין אם רשומים ובין אם לאו, ובכל זכות דומה אחרת הינם 

רכושה הבלעדי של החברה ו/או )לפי העניין( של צדדים שלישיים ויישארו רכוש בלעדי 

  של החברה ו/או של צדדים שלישיים כאמור.

 יגררו שהפרס במידה. הפרס חלוקת בגין כלשהו מס בתשלום חייבת תהא לא החברה .9.2

 .בלבד הזוכה על המיסים יוטלו, מיסים תשלומי

אם קבוע אחרת בתקנון זה ובכפוף להוראות כל דין חל, אין להשתמש, להעתיק,  למעט .9.3

לשכפל, לצלם, להפיץ, לפרסם איזה חלק מהזכויות של החברה או של צדדים שלישיים 

לי לגרוע: תמונה, סרטון, עיצוב, טקסט, מידע, קובץ, תוכן, שם כאמור )לרבות ומב

מסחרי, סימן מסחר, לוגו, צליל, קוד מקור, קוד יעד, תוכנה( ללא הסכמת החברה 

 .ו/או אותם צדדים שלישיים בכתב ומראש

הינה בכפוף לכל  פעילות/או המבקש להשתתף כי השתתפותו בוידוע לכל משתתף   .9.4

 וכי נעשתה בהסכמתו המלאה. פעילותתנאי ו/או סייג המצוי ב

 המשתתף ו/או המבקש להשתתף קרא את התקנון והוא מקבל עליו את הוראותיו. .9.5

החברה ו/או מי מטעמה ו/או ברשותה לרבות צד ג' יהיו רשאים לאסוף, לשמור,  .9.6

"( לנציגי החברה מידעשימוש ב" להשתמש ו/או למסור מידע לגבי המשתתף )להלן:

ו/או לאספקת  פעילותו/או צד ג' אחר לצורך רישום ו/או השתתפות ב ו/או מי מטעמה

השירות על ידי מי מהם וכי כל שימוש במידע על ידי מי מאלה הנה ותהיה כפופה 

להוראות תקנונם ולכללים שייקבעו על ידם מעת לעת, אשר יחולו לגבי כל עניין בקשר 

 או השירות לרבות בקשר עם שימוש במידע. ו/ פרסעם קבלת ה

התאמה ו/או סתירה בין הקבוע בתקנון לבין הנאמר במודעת -בכל מקרה של אי .9.7

ידי החברה -פרסום ו/או בכל פרסום או מתן מידע אחר לציבור המשתתפים, בין אם על

 ידי גורם מוסמך מטעמו, יגבר הקבוע בתקנון זה.-ובין אם על

בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה  השימוש הינו וז פעילותב .9.8

 ו/או רבים. 

בין היתר, בתקינות מכשירם  תלויה, פעילותהמשתתפים ערים לכך, כי עריכת ה .9.9

וגורמים אחרים שלחברה אין שליטה  והאינסגרם פייסבוקאפליקציית ההסלולרי, 

, באופן פעילותעליהם. לפיכך, תהא החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק את ה



מלא או חלקי ומעת לעת, אם יתקיימו גורמים שישבשו ו/או ימנעו את המהלך התקין 

 .פעילותשל ה

 אתרבו פתח תקווה 22אהרון ברט ברח' , החברה במשרדי מצויים מן התקנון עותקים .9.10

 תקנון עותקלקבל  ניתן .www.samsungbackstageisrael.comבכתובת:  החברה

  .לעיל כאמור, החברה במשרדי הרגילות העבודה בשעות

ו/או לפרוש הוראות  פעילותסמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע ל .9.11

 אביב יפו.-תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל

בפעילות אסורה על עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני ההשתתפות  .9.12

אבא,  -" משפחה בנימשפחותיהם של החברה והעוזרת לחברה. לעניין סעיף זה, "

 . זוג, בן, בת-אמא, אח, אחות, בן

ניתן לפנות אל החברה, בכתובת  פעילותלבירורים ושאלות בקשר ל .9.13

support@samsungbackstageisrael.com. 

על פי תנאי שימוש ו/או  בתקנון זה כדי לגרוע מאילו מזכויותיה של החברהאין  .9.14

 תקנונים אחרים המפורסמים על ידה. 

 03.03.2020מעודכן ליום 

  



 'א נספח

 הפרס קבלת אישור

ערכה ש "S20השקת  -פעילות הקניונים" פעילותת כי במסגרת /ומאשר /המטה מצהיר ם/החתוהאני 
 +Galaxy S20מכשיר  – זכיתי בפרס (,"החברה") ישראל בע"מסמסונג אלקטרוניקס חברת 

 ."(הפרס)"

עם חתימתי על מסמך זה אני מאשר/ת כי קיבלתי לידיי את הפרס, ואין לי כל טענות כלפי החברה 
 בגין הפרס, טיבו או איכותו.

 .פעילותה תקנוןתאם ללפעול בה יוהתחייבת פעילותה תקנוןבזאת כי קראתי את  אני מצהיר/ה

, לרבות פרסום פרטיי באתר האינטרנט נעשו בהסכמתי פעילותבאני מצהיר/ה בזאת כי השתתפותי 
 המלאה. 

בכל אמצעי תקשורת  זכייתיבדבר , קולי ודמותי, ה על הסכמתי לפרסום פרטי האישיים/אני מצהיר

 )לרבות ברשת האינטרנט( עליו תחליט החברה.

ו/או החברה י כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי ת כי אין לי ולא יהיו ל/ה ומאשר/אני מצהיר
 .מזכייתיו/או הנובעות  זכייתיבקשר עם  המי מטעמ

באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה  הו/או מי מטעמ הו/או מנהליהחברה ת את /הנני פוטר
 או כל הנובע ממנה. פעילותב זכייתיו/או תביעה כאמור, בקשר עם 

 ייד-עלשנמסרו  הפרטיםהנני מסכים/ה ומאשר/ת כי החברה תהא רשאית לשמור במאגריה את 
פרסום, מתן ימי, יצירת קשר ע, מעת לעת, פעולות כגון, ומידע נוסף שיצטבר אודותי, לשם ביצוע

ושימוש  יישירותי דיוור, על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, איסוף מידע אודות
בות אחסונו, העברתו ושיתופו, על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, למטרות בו, לר

צרכים מסחריים , ולסטטיסטיות ו/או לעשיית עסקאות מכל סוג עם לקוחות וצדדים שלישיים
 , זאת ללא תשלום כל תמורה. אחרים

מיליה, טלפון או דואר הנני מסכים/ה לקבל דברי פרסומת )לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, פקסי
ין ודבר יבכל ענמה, או מי מטעהחברה, ו/ביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד רגיל(, ולא תהיה לי כל ת

במסירת פרטים לחברה ו/או בשמירת הפרטים ו/או עשיית השימוש  או בעקיפין,ו/הקשור, במישרין 
 בהם.

מנהליהם, עובדיהם ובני וכן חברה, ה /תמשפחה של עובד /בתאו בן /תהנני מצהיר/ה כי אינני עובד
  משפחותיהם.

 

 חתימה  זוכהשם ה  תאריך
     

 שנת לידה    מספר ת.ז.
     

 טלפון  כתובת
 


