תקנון מבצע לחברי מועדון " Winnerקלאב"
"שלח טופס ב ₪ 50-וקבל  ₪ 10במתנה למשחק הבא"
 .1תקופת המבצע:
 .1.1תקופת המבצע היא החל מיום ראשון 17.6.2018 ,בשעה  07:00ועד ליום שלישי,
 19.6.2018בשעה  23:59או עד גמר תקציב המבצע כמפורט להלן.
 .1.2המועצה רשאית להפסיק או להאריך את המבצע בכל זמן וללא הודעה מראש .עם זאת,
הודעה על הפסקת המבצע לא תשלול הטבה לה היה זכאי המשתתף לפני מועד ההודעה.
 .2תנאי השתתפות במבצע וזכאות להטבה:
 .2.1על פי חוק ,ההימור במועצה מותר רק למי שמלאו לו  18שנים.
 .2.2רשאים להשתתף במבצע רק לקוחות התחנות חברי מועדון " Winnerקלאב";
 .2.3המבצע בתוקף רק במשלוח טופס בסך  ₪ 50ויותר ,באמצעות כרטיס המשתתף
" Winnerקלאב" בתחנות הטוטו של המועצה בלבד.
 .2.4טפסים שישלחו לא באמצעות הכרטיס " Winnerקלאב" לא יזכו להטבה אף אם
המשתתף הינו חבר מועדון " Winnerקלאב";
 .2.5המבצע אינו תקף באתר האינטרנט ,הטאבלט והסלולר ובתחנת "טוטו קארד";
 .2.6המבצע תקף לכל משחקי המועצה;
 .2.7זכאות להטבה תקבע ברמת הטופס הנשלח;
 .2.8תינתן רק הטבה אחת על כל טופס שנשלח (גם אם נשלחו בטופס אחד מספר ניחושים
שכל אחד מהם יכול כשלעצמו לזכות בהטבה).
 .2.9המבצע מוגבל להטבה אחת ללקוח; סכום ההטבה המקסימאלי הינו  ₪ 10ללקוח;
ההטבה תתעדכן בכרטיס המשתתף " Winnerקלאב" לאחר חצי שעה ממועד
.2.10
קליטת ההימור במערכת.
 .3מימוש הטבות:
 .3.1ההטבה לא ניתנת למשיכה במזומן ולא ניתנת להפקדה/העברה לחשבון הבנק של
המשתתף או לחשבון המשתתף באתר האינטרנט של המועצה (ככל שקיים);
 .3.2ניתן לממש את ההטבה אך ורק בהשתתפות במשחקי המועצה באמצעות כרטיס
המשתתף " Winnerקלאב" בתחנות הטוטו של המועצה בלבד ,החל מיום ראשון,
 ,17.6.18בשעה  07:30ועד ליום שבת ,23.6.18 ,בשעה  ,23:59בעבור  30דקות ממועד
שליחת הטופס.
 .3.3בכל עסקה ניתן לממש מקסימום הטבה אחת.
 .3.4מימוש ההטבה יתבצע באופן אוטומטי בעת העברת כרטיס המשתתף לאחר בדיקת
הזכאות במערכת המועצה.
 .3.5לא ניתן לממש חלק מההטבה; לא ניתן להשתמש בהטבה שערכה גבוה מערך הטופס
(לדוגמה ,לא ניתן לשלוח טור ב Winner 16 -בעלות של  ₪ 3עם הטבה של .)₪ 10
 .3.6ניתן לנצל את ההטבה בכל תחנות הטוטו פרט לתחנת "טוטו קארד".

 .4טופס שבוטל
 .4.1אם בוטל הטופס שמזכה את המשתתף בהטבה ,ההטבה תבוטל אף היא;
 .4.2אם העסקה המזכה בהטבה היתה בטלה מעיקרה (  )voidההטבה לא תבוטל.
 .4.3בוטלה העסקה שבה מומשה הטבה ,בעל התחנה יחזיר ללקוח רק את הסכום שהלקוח
שילם בפועל עבור הטופס בניכוי סכום ההטבה .המערכת תבטל את ההטבה ותנפיק
הטבה אחרת במקומה ,ההטבה שתונפק תהייה זהה בתנאים להטבה המקורית.
 .5תקציב המבצע:
 .5.1תקציב המבצע הינו ;₪ 50,000
 .5.2המבצע מוגבל ל 5,000-משתתפים הראשונים;
 .5.3ההטבות יינתנו על בסיס "כל הקודם זוכה";
 .5.4המועצה רשאית להגדיל או להפחית את תקציב המבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא
הודעה מראש.
 .6הוראות נוספות:
 .6.1בהשתתפותו במבצע מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא תקנון זה וכי הינו מקבל את
האמור בו ואת כל תנאיו.
 .6.2תקנון זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,והוא מופנה לנשים וגברים כאחד.

