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תקנון פעילות "טיסה לאירוע ההשקה של "( "SAMSUNGהתקנון")
התנאים המפורטים בתקנון זה יחולו על פעילות "טיסה לאירוע ההשקה של סמסונג" (להלן" :הפעילות") ,אשר מקיימת
סמסונג אלקטרוניקס ישראל בע"מ ,ח.פ ,514797851 .אהרון ברט  ,22בניין  ,Cפתח תקווה ("החברה").
.1

אופן ותנאי ההשתתפות בפעילות
רק אדם אשר מילא אחר כל התנאים הבאים ,במהלך תקופת הפעילות כהגדרתה בסעיף  ,2יהא זכאי להשתתף בפעילות
("תנאי ההשתתפות" ו"משתתף" ,בהתאמה):
.1.1

אדם פרטי ,תושב ו/או אזרח ישראל ו/או אדם שהינו בעל היתר שהייה חוקית בישראל ,אשר גילו עולה על
שמונה עשרה ( )18שנים במועד השתתפותו בפעילות;
הינו הבעלים של מכשיר סלולר של חברת סמסונג מסוג .GALAXY

.1.3

בעל חשבון באפליקציית  – Samsung Membersהמותקנת במכשיר ,או שניתן להורידה בחנות
האפליקציות ללא עלות.

.1.4

העלה תוכן כפי שנדרש בסעיף  3להלן.

.1.5

נרשם כנדרש להשתתפות בפעילות (כהגדרתה להלן) במיני-סייט היעודי דרך אפליקציית Samsung
.Members

.1.2

בעלי ויזה תקפה לארצות הברית ודרכון תקף לפחות עד ליום .23.2.2019
.2

תקופת הפעילות
תקופת הפעילות תחל ביום  10.1.19ותסתיים ביום "( 21.1.19תקופת הפעילות") .ההכרזה על הזוכים תהיה ב.25.1.19 -
למען הסר ספק ,החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להפסיק ו/או להאריך את תקופת הפעילות ותאריך
ההכרזה על הזוכים בכל עת על פי שיקול דעתה.

.3

.4

הפעילות
 .3.1משתתפים בפעילות הנם אלה אשר בתקופת הפעילות יעלו לעמוד הפרטי שלהם באינסטגרם או כתגובה
לפוסט בפייסבוק המפרסם את הפעילות ,סרטון אישי ובו הם מראים עד כמה הם קשורים ו/או אוהבים את
מכשיר ה Galaxy -שלהם ויתייגו את ההשטאגים הבאים .#SamsungMembers #LoveforGalaxy
מובהר כי משתתף אשר לא יתייג את כל ההשאטגים כאמור ,לא ייחשב כמשתתף בפעילות.
.3.2

הסרטון לא יכיל חומרים ,לרבות תמונות וכו' ,המוגנים תחת זכויות יוצרים ,או אשר הינו בלתי הולם ,בלתי
חוקי ,טורדני ,בעל תוכן מיני ,פוגע בפרטיות או פוגע בזכויות צד שלישי.

.3.3

בנוסף ,על כל משתתף להירשם לפעילות דרך אפליקציית  Samsung Membersבמכשיר הסמסונג
("האפליקציה").

.3.4

דרך האפליקציה המשתתף יופנה אל טופס בו הוא ימלא את כל הפרטים הנדרשים כולל קישור לסרטון האישי
בפייסבוק או באינסטגרם.

.3.5

האחריות הבלעדית על ביצוע הפעולות המפורטות בסעיף זה ,חלה על המשתתף .החברה אינה אחראית ולא
תהיה אחראית לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו במערכות
החברה ו/או לכל נזק ,הטעייה ,מרמה ,חסרון כיס ו/או כל טענה אחרת בקשר עם הפרטים ו/או בנוגע
למהימנותם .עוד יובהר ,כי רק מי שפרטיו נקלטו בפועל אצל החברה באופן נכון ומדויק יהא זכאי להשתתף
בפעילות.

בחירת הזוכים
 .4.1בתום תקופת הפעילות ,מתוך כלל המשתתפים בפעילות ,החברה ו/או מי מטעמה ייבחרו את שלושת
המשתתפים אשר העלו את הסרטונים המוצלחים ביותר ,בהתאם לשקול דעתה הבלעדי של החברה.
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.5

.4.2

החברה תפרסם את שמותיהם של הזוכים בעמוד האינסטגרם והפייסבוק של החברה ובנוסף תשלח הודעה
אלקטרונית לכתובת המייל של הזוכים (אותה מסר הזוכה בעת הרשמתו לפעילות) עם הפרטים הרלוונטיים
למימוש הפרס.

.4.3

החברה תהיה רשאית לפרסם בעמוד הפייסבוק והאינסטגרם שלה את הסרטונים של הזוכים.

.4.4

יובהר כי הכרזה על המנצחים במועד מאוחר יותר נתונה לשיקולה הבלעדי של החברה וכן כי החברה תהא
רשאית לתת את הודעת הניצחון בכל דרך אחרת שיבחר לרבות שימוש בשם המנצח באמצעי המדיה הכתובה
והאלקטרונית השונים.

הפרסים

פרס  -נסיעה לאירוע השקה
.5.1

הפרס הראשון הינו טיסה ואירוח לאירוע ההשקה של סמסונג בסן פרנסיסקו בין התאריכים 18.2.2019-
"( 21.2.2019האירוע" או "הנסיעה") (תקופת האירוח ,מועד היציאה מישראל והחזרה לישראל עשויים
להשתנות על מנת להתאים לתאריכים) .המשתתפים מאשרים כי ידוע להם שבמסגרת הזכייה עליהם לקחת
חלק בפעילויות אשר יאורגנו על ידי החברה במסגרת הנסיעה והאירוע.

.5.2

הזמנת הטיסות והאירוח (לרבות נסיעות ,ארוחות ופעילויות שיתוכננו על ידי החברה) ,כולל ביטוח נסיעות,
הינן באחריות החברה.

.5.3

יובהר כי לא ניתן לשנות ו/או להמירן לטיסות מיעדים אחרים וליעדים אחרים.

.5.4

החברה תפנה לזוכה בהודעה אלקטרונית ובאמצעות הנייד (לפי הפרטים אותם מסר בעת ההרשמה לפעילות)
והן בפרופיל הפייסבוק עם פרסום הזכייה ותנסה לאתרו עד  48שעות ממועד פרסום הזכייה.

.5.5

כתנאי לקבלת הפרס ,זוכה יידרש להמציא לחברה עד ליום  25לינואר  2019צילומי דרכון תקינים לצרכי
יציאה וחזרה מגבולות ישראל ,לרבות אישור שהייה (ויזה) לארה"ב ,הצהרה חתומה ע"י הזוכה כי אין מניעה
משפטית/חוקית/אחרת אשר עשויים למנוע ממנו לממש את הזכייה וכן יידרש הזוכה לחתום על הסכם
השתתפות באירוע בנוסח אשר יועבר לו על ידי החברה ..זוכה שאין ברשותו דרכון וויזה תקפה ו/או שלא
יעביר את כל המסמכים האמורים בסעיף זה כנדרש ובמועד ,לא יוכל לקבל את הפרס ולהשתתף בנסיעה.

.5.6

זוכה שלא אותר על ידי החברה כאמור או שלא מסר את כל המסמכים הנדרשים כאמור ,יוסר מרשימת
הזוכים ,והחברה תהיה רשאית להכתיר זוכה מחליף ,עליו יחולו הוראות אלה בהתאמה.

.5.7

למען הסר ספק מובהר כי הזכייה בפרס כוללת אך ורק את האמור בפעילות ובתנאים אלה ולא מעבר לכך .כל
הוצאה נוספת בקשר עם השתתפותו של משתתף ו/או בקשר למימוש הפרס ,שלא צויינה בתקנון יחולו על
המשתתף בלבד .כמו כן ,המשתתף יהא אחראי לבדו לעשות את כל הסידורים ולקבל את כל האישורים
הנדרשים לצורך מימוש הפרס (אם יש צורך בכך) והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

פרס  -מכשיר סמסונג גלקסי
.5.8

לאחר שובם של הזוכים לישראל ,יהיו זכאים הזוכים לקבל את מכשיר הסמסונג גלקסי אשר הושק במסגרת
הנסיעה ("המכשיר").

.5.9

מובהר כי דגם וצבע המכשיר אשר יימסרו לזוכים ייקבעו על פי החלטת החברה ,בשים לב למלאי לזמינות
המכשיר בישראל .עוד מובהר כי מועד קבלת המכשיר יימסר לזוכים לאחר שובם לישראל ,לאחר השקת
המכשיר בישראל ,בכפוף לזמינות המלאי.

 .5.10הפרסים הינם אישיים לזוכה בלבד ,ואינם ניתנים להעברה ,להסבה ,לשעבוד ,לשינוי ,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 הבלעדי  ,להסכים לשינוי בזהות מממש הפרס ,לפי בקשתו בכתב של המשתתף.
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 .5.11החברה לא תישא באחריות לכל ביטול ו/או דחייה ו/או שינוי בפרס ו/או לנזקים שיגרמו למשתתף (בין אם
ישירים ובין אם עקיפים) בקשר לפרס ו/או בקשר להשתתפות בנסיעה ובארוע ,ולא תישמע כנגד החברה ו/או
מי מטעמה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
 .5.12מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה ,החברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את הזכייה של מי
מהמשתתפים ,אם ,על פי שיקול דעתה ,יש בהתנהלות אותו משתתף או זוכה משום הפרה של הוראות תקנון
זה ו/או הוראות כל דין.
.6

מדיניות פרטיות
.6.1

.7

ידוע למשתתף כי השתתפותו בפעילות ומסירת מידע אישי במסגרת הפעילות נעשית מרצונו החופשי
ובהסכמתו ,ותעשה בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות המצורפת לתקנון זה בקישור זה – קישור למדיניות
הפרטיות של הפעילות.

כללי
.7.1

החברה שומרת לעצמה את הזכות להודיע מעת לעת על שינוי בתנאי הפעילות ובכלל זה תהא רשאית על פי
שיקול דעתה הבלעדי ,לשנות מועדים הקבועים בפעילות ,לשנות את מספר הזוכים ,להמיר כל פרס בפרס שונה
אך שווה ערך ככל הניתן וכן להודיע בכל עת על ביטול המבצע ו/או הפסקתו.

.7.2

הזוכה מעניק בזאת לחברה רישיון נצחי ,עולמי ,בלתי חוזר וניתן להמחאה לעשות שימוש בתמונות והסרטונים
שהעלה לרשת האינסטגרם ובעזרתן השתתף בפעילות ,בטלוויזיה ,בשילוט ,בעיתונות ,בדף המותג ובאתרי
אינטרנט אחרים ו/או בכל מדיה אחרת ,וכי בעצם ההשתתפות בפעילות מביע הזוכה את הסכמתו לפרסום ו/או
צילום שמו ותמונותיו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים ,לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות
של החברה ,וכל זאת מבלי שהזוכה יהיה בעל זכות לבחון ו/או לאשר את החומרים והפרסומים טרם פרסומם
ומבלי שיהיה זכאי לקבל תמונה נוספת בגין כך והינו מוותר על זכותו לקבל קרדיט בגין הסרטון והתמונות
כאמור.

.7.3

כל הזכויות מכל סוג ,לרבות זכויות קניין רוחני ,בקשר לפעילות ו/או לתכני החברה המופיעים בפעילות ,לרבות
הזכויות במוניטין ,בסמליל ,בכל סימן 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.

.7.4

למעט אם קבוע אחרת בתקנון זה ובכפוף להוראות כל דין חל ,אין להשתמש ,להעתיק ,לשכפל ,לצלם ,להפיץ,
לפרסם איזה חלק מהזכויות של החברה או של צדדים שלישיים כאמור (לרבות ומבלי לגרוע :תמונה ,סרטון,
עיצוב ,טקסט ,מידע ,קובץ ,תוכן ,שם מסחרי ,סימן מסחר ,לוגו ,צליל ,קוד מקור ,קוד יעד ,תוכנה) ללא הסכמת
החברה ו/או אותם צדדים שלישיים בכתב ומראש

.7.5

עצם השתתפות המשתתף בפעילות מהווה אישור מצידו ,כי ידוע לו שהשתתפותו בפעילות הינה בכפוף לכל
תנאי ו/או סייג המצוי בפעילות וכי נעשתה בהסכמתו המלאה.

.7.6

בהשתתפות בפעילות מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף ו/או המבקש להשתתף ,כי קרא את התקנון והוא מקבל
עליו את הוראותיו.

.7.7

בכל מקרה של אי-התאמה ו/או סתירה בין הקבוע בתקנון לבין הנאמר במודעת פרסום ו/או בכל פרסום או
מתן מידע אחר לציבור המשתתפים ,בין אם על-ידי החברה ובין אם על-ידי גורם מוסמך מטעמו ,יגבר הקבוע
בתקנון זה.

.7.8

בפעילות זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

.7.9

המשתתפים ערים לכך ,כי עריכת הפעילות תלויה ,בין היתר ,בתקינות מכשירם הסלולרי ,האפליקצייה וגורמים
אחרים שלחברה אין שליטה עליהם .לפיכך ,תהא החברה רשאית ,לפי שיקול דעתה ,להפסיק את הפעילות,
באופן מלא או חלקי ומעת לעת ,אם יתקיימו גורמים שישבשו ו/או ימנעו את המהלך התקין של הפעילות.

 .7.10החברה אינה אחראית ולא תהא אחראית באופן כלשהו לפעילותה התקינה של רשת הטלפונים הארצית ו/או
התקשורת ו/או המחשבים ,על כל מרכיביה ,ולא תישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן איזה
מהשירותים האמורים ו/או לנזקים כלשהם ,ישירים ו/או עקיפים ,לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות ,אשר
ייגרמו למשתתף בפעילות בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור.
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 .7.11למען הסר ספק ,לאף משתתף כלשהו בפעילות לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט
החברה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ,ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף ,לרבות הוצאות ישירות או
עקיפות ,שייגרמו עקב פעולות כאמור.
 .7.12בכל מקרה לא תהיה למבקש להשתתף ו/או למשתתף כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד החברה וכל גוף
אחר הקשור בפעילות ,או מי מטעמם ,בכל עניין ודבר הקשור ,במישרין או בעקיפין בפעילות.
 .7.13סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפעילות ו/או לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט
המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.
 .7.14עובדי החברה אינם רשאים להשתתף בפעילות .לעניין סעיף זה" ,בני משפחה"  -אבא ,אמא ,אח ,אחות ,בן-זוג,
בן ,בת.
 .7.15לבירורים ושאלות בקשר לפעילות ניתן לפנות אל החברה ,בכתובת [.]seil.db@samsung.com
 .7.16אין בתקנון זה כדי לגרוע מאילו מזכויותיה של החברה על פי תנאי שימוש ו/או תקנונים אחרים המפורסמים
על ידה.
מעודכן ליום 10.1.2019

