תקנון הגרלה "זכיתי ביוחננוף" – יוני 2022
 .1כללי:
 .1.1מטרת התקנון שלהלן ,שמהווה חוזה לכל דבר ועניין ,הינה הסדרת תנאי ההשתתפות
והזכייה של המשתתף בהגרלה.
 .1.2ההשתתפות בהגרלה מבטאת ומהווה הסכמה לכל הוראה מהוראותיו של תקנון זה.
 .1.3תקנון זה מנוסח בלשון זכר ,ומטעמי נוחות בלבד .על כן ,כל האמור בתקנון זה בלשון זכר
מתייחס גם לנקבה ולהיפך .וכל האמור בלשון יחיד ,מתייחס גם לרבים ולהיפך.
 .1.4ההשתתפות בהגרלה מוצעת לכל אדם שייחשב "משתתף" בכפוף להגדרתו בתקנון זה.
 .1.5אין באמור לעיל על מנת לגרוע מזכותה של עורכת ההגרלה או מי מטעמה להוסיף נספחים
לתקנון זה ו/או לעדכנו ככל שיידרש על ידה ו/או על-ידי הגורמים האחראים לאספקת
אחד מן הפרסים נשוא מבצע זה ,והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 .2הגדרות:
למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:
" .2.1ההגרלה" – הנערכת ע"י עורכת ההגרלה ובשם "זכיתי ביוחננוף" בהתאם להוראות
תקנון זה ,ובהתאם לדבר מתן ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק
העונשין ,התשל"ז.1977-
" .2.2עורכת ההגרלה"  -חברת מ .יוחננוף ובניו ( )1988בע"מ ח.פ ,511344186 .שמשרדיה
נמצאים ברח' מוטי קינד  ,10רחובות.7638519 ,
" .2.3עוזר עורך ההגרלה" – חברת כיוונים ק.א.ש הפצה ודיוור ישיר בע"מ ,ח.פ,514699792 .
שמרדיה ברחוב דרך חיל השריון  ,90תל אביב ,6775005 ,טל.03-6311247 :
" .2.4תקופת ההגרלה"  -ההגרלה תערך החל מיום ה 06.06.2022-בשעה  07:00ועד ליום ה-
 01.07.2022בשעה  ,23:59והכל בכפוף לתנאים ולמועדים כפי שיפורטו בתקנון זה .עורכת
ההגרלה שומרת לעצמה הזכות לקצר ו/או להאריך ו/או לשנות את תקופת ההגרלה
הנידונה ואף לבטלה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,ולא תשמע כל טענה לעניין זה.
" .2.5מקום עריכת ההגרלה" – סניפיה של עורכת ההגרלה בפריסה ארצית.
" .2.6משתתף" – כל מי שמתקיימים לגביו כל התנאים להלן:
 .2.6.1כל אדם שגילו מעל  18שנים וכשיר לפעולות משפטיות ,כהגדרת מונחים אלו בחוק
הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,התשכ"ב ,1962-ושפעל בהתאם להוראות תקנון
זה.
 .2.6.2מי שרכש בחנות ו/או במסגרת שירותי הפיק אפ וקיבל בצמוד לחשבונית הקנייה
ספח מזכה כהגדרתו להלן.
 .2.6.3יובהר בזאת שהחברה מאפשרת "כפל סלים" ,כלומר כל קנייה בסכום של ₪ 400
תזכה את הלקוח בספח מזכה.
" .2.7אינו רשאי להשתתף" –
.2.7.1כל גוף שאיננו אדם פרטי אינו רשאי להשתתף בהגרלה זו ,לרבות ולא רק חברות ו/או
קבוצות ו/או התארגנויות.

 .2.7.2וכן המפקח ,עורכת ההגרלה ,עוזר עורכת ההגרלה ,שותפיה ,מנהליה ,עובדיהם ובני
משפחותיהם אינם רשאים להשתתף בהגרלה .לעניין סעיף זה "בני משפחה" יהוו
בן/בת זוג ,הורה ,ילדים ,אחים ואחיות.
" .2.8המפקח" – עו"ד אריאל שושן ,מרח' דרך אבא הלל  ,15רמת גן ,5252208 ,טל' 03-
.9590969
" .2.9ועדת ההגרלה" – ועדה הכוללת את נציג עורכת ההגרלה ונציג המפקח אשר תתכנס על
פי הצורך במשרדי המפקח.
"ספח מזכה" –
.2.10
 .2.10.1ספח שהונפק בצמוד לחשבונית קנייה ששוויה (לבדה) לכל הפחות  ₪ 400ובעל
מזהה ייחודי .יובהר כי צירוף חשבוניות שהתקבלו ברכישות שונות ,כאשר כל אחד
מהם בנפרד אינו בסך של  400ש"ח לפחות כאמור ,לא יחשב לספח מזכה בהתאם
לתנאי תקנון זה.
 .2.10.2ללקוחות שירותי ה"פיק אפ" של עורכת ההגרלה לא יצורף ספח נפרד והזכאות
תופיע על גבי החשבונית עצמה.
 .2.10.3להמרת הספח ו/או החשבונית ,יש להציגם בקופה הראשית באחד מסניפי החברה,
כנגד הצגת האמור לעיל יתקבל כרטיס גירוד להשתתפות בהגרלה.
 .2.10.4החברה שומרת לעצמה הזכות לנפק את כרטיס הגירוד שלא באמצעות ספחים
מודפסים ,לרבות אמצעים דיגיטליים שונים .והכל בהתאם לשיקול דעתה ומבלי
לפגוע במימוש הזכייה.
"כרטיס גירוד" –
.2.11
 .2.11.1מהווה את כרטיס השתתפות בהגרלה בעל מספר מזהה ייחודי ,המוחלף כנגד ספח
מזכה ובהתאם לכל הוראותיו של תקנון זה.
 .2.11.2על כרטיס גירוד יכול שיופיעו אחד משלושת צירופי האותיות" :יוח"",ננו"",ף".
בהצגת שלושת כרטיסי הגירוד ,ושלושתם בלבד ,יזכה המשתתף בפרס כאמור
בהתאם להוראות סעיף .3.4
 .2.11.3כרטיס גירוד בו מופיעה אחת מן התמונות של יתר הפרסים ,מזכה בפרס כאמור
בהתאם להוראות סעיף  3.5ו.3.6-
 .3הפרסים:
 .3.1משתתף בהגרלה שהיה זכאי לפרס בהתאם להוראות תקנון זה ,ולא מימש את זכייתו עד
ליום  31.07.22בשעה  23:59לא יהיה זכאי לקבל מעורכת ההגרלה פרס חלופי ו/או פיצוי
כספי ו/או זיכוי ,וכן לא תהיה לו כל טענה בנושא.
 .3.2ספח מזכה הינו ספח אישי ואינו ניתן להעברה.
 .3.3מימוש הזכייה בכל אחד מהפרסים מותנה באימות פרטי המשתתף וזכייתו.
" .3.4גריל קולמן" – זכאות למַ צְ לֶה המופעל באמצעות גז מבית חברת .Coleman
 .3.4.1משתתף שצבר שלושה כרטיסי גירוד אשר באמצעותם ניתן ליצור את הצירוף
האמור "יוח"",ננו"",ף" ואותו בלבד ,יהיה זכאי לפרס לפי הגרלה זו.
 .3.4.2למימוש הזכייה על הזוכה לפנות לפרטי ההתקשרות של עוזר עורכת ההגרלה
המופיעים על גבי כרטיס ההגרלה ולעבור אימות נתוניו האישיים וזכייתו.

 .3.4.3אספקת הפרס לביתו של הלקוח תהיה באחריות "ניין מוצרי צריכה" בע"מ בהתאם
לפרטים שימסור לעיל ובהתאם למועדים אשר יקבעו ע"י "ניין מוצרי צריכה" בע"מ,
ולעורכת ההגרלה אין כל אחריות לעניין האספקה ו/או טיב השירות ו/או המוצר.
 .3.4.4בסה"כ יחולקו במהלך ההגרלה  200יחידות מפרס זה.
" .3.5כרטיסים נטענים" – זכאות לשובר זיכוי חד-פעמי בסכום של  ₪ 20למימוש בסניפיה
של עורכת ההגרלה בלבד ולטובת רכישת מוצרים.
 .3.5.1משתתף בהגרלה שזכאי לפרס זה לפי הגרלה זו ,יממש את זכייתו על-ידי שימוש
בקוד החד-פעמי המוטמע על גבי כרטיס הגירוד.
 .3.5.2התנאים ,המגבלות ותוקף השימוש בשוברי הזיכוי למימוש בסניפים יהא בהתאם
למידע שצורף אליהם במעמד הזכייה בהם או קבלתם.
 .3.5.3קבלת הפרס תהיה במעמד הזכייה בדלפקי הקופה הראשית בסניפיה של עורכת
ההגרלה ובאמצעות הקוד החד-פעמי שמוטמע על גבי כרטיס הגירוד.
 .3.5.4לעורכת ההגרלה תהא שמורה הזכות לאפשר או שלא לאפשר ,והכל בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי ,שימוש בקודי ההטבה שיינתנו כפרס זה ,בדרכים שאינן מנויות או
מפורטות בתקנון זה ,לדוגמא לשימוש בהזמנות אונליין.
.3.5.5בסה"כ יחולקו במהלך ההגרלה  9,800יחידות מפרס זה.
" .3.6יתר הפרסים" – כרטיס גירוד עליו מופיעה תמונה של אחד מהפרסים דלעיל ,בצירוף
קוד מוטמע וחד-פעמי מהווה זכאות לאחד מן הפרסים כדלהלן:
".3.6.1נוזל כלים  750מ"ל יוחננוף" – יחולקו סך של  78,000יחידות.
".3.6.2ספריי חלונות יוחננוף" – יחולקו סך של  95,000יחידות.
".3.6.3דוריטוס חמוץ חריף  70גרם" – יחולקו סך של  40,000יחידות.
".3.6.4פחית קוקה קולה/זירו/פאנטה/ספרייט  330מ"ל (יבוא מקביל)" – יחולקו סך של
 120,000יחידות.
".3.6.5מרכך כביסה  1ליטר יוחננוף" יחולקו סך של  10,000יחידות.
".3.6.6פחית רד בול" – יחולקו סך של  8,000יחידות.
".3.6.7ערכת ים ילדים ממותגת יוחננוף (כדור ים +פריזבי)" – יחולקו סך של 130,000
יחידות.
 .4אופן עריכת ההגרלה – לכל המאוחר ביום רביעי ה 25.05.2022 -תחל לפרסם עורכת ההגרלה
באמצעות אתר הבית שלה שנמצא בכתובת  https://www.yochananof.co.ilאודות קיומה
של ההגרלה ,וכן באמצעות שילוט בולט לעין בסניפיה.
 .4.1כפי שצוין לעיל ההגרלה תתבצע באמצעות גירוד כרטיסי גירוד כהגדרתם לעיל אשר ימסרו
מאת הקופה הראשית בסניפי עורכת ההגרלה.
 .4.2כרטיסי גירוד אלו יעורבבו על ידי עוזר עורכת ההגרלה ויחולקו לסניפי עורכת ההגרלה
תחת בדיקתו של המפקח על ההגרלה.
 .4.3עותק מתקנון ההגרלה ימצא בכל אחד מסניפיה של עורכת ההגרלה במשרדיה הראשיים
וכן במשרדי המפקח.
 .4.4מסרים שיווקיים :עורכת ההגרלה עשויה להפיץ מסרים שיווקיים על-ידי דיוור הודעות
דואר אלקטרוני ו/או באמצעות הודעות  SMSללקוחות וחברי מועדון שביקשו להירשם
לדיוור זה.

 .4.5משתתף שלא עמד בכל תנאיו של תקנון זה ,אינו רשאי לזכות בפרס.
 .4.6תוצאות ההגרלה הינן מוחלטות וסופיות ,ולא תשמע כל טענה בעניין זה.
 .5הזכייה וקבלת הפרס:
 .5.1הפרס אינו ניתן להחלפה או להמרה למזומן ,וכן לא יינתן בגינו עודף או זיכוי כתוצאה
משימוש חלקי.
 .5.2מובהר בזאת ,כי עורכת ההגרלה שומרת לעצמה הזכות שלא לאפשר לזוכה לממש את
הפרס בו זכה ,במידה ויתברר שהזוכה נהג במרמה ו/או בניגוד להוראות תקנון זה ו/או
בניגוד לחוק.
 .5.3עורכת ההגרלה ו/או עוזר עורכת ההגרלה אינם נושאים באחריות מכל סוג ומין שהוא לכל
נזק ישיר ו/או עקיף אשר יגרם למשתתף בהגרלה ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש בפרס.
כל האחריות כאמור הנה על המשתתף ,ולא תשמע כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.
 .5.4בתום תקופת ההגרלה תפרסם עורכת ההגרלה את שמות הזוכים כנדרש לפי הוראות הדין.
 .5.5הזוכים בהגרלה ידרשו בהצגת הוכחה לזכייה והיא בהצגת כרטיס/י הגירוד הזוכה/ים,
וכן יבוצע אימות הזכייה באמצעות קוד ייחודי המצוי על גבי כרטיס הגירוד.
 .5.6הזוכים בהגרלה יקבלו את ההודעה על הזכייה בצורה מיידית על גבי כרטיס הגירוד אשר
יקבלו כתחליף לספח מזכה שיציגו.
 .5.7על מנת לקבל את הפרס על הזוכה להציג תעודה מזהה רשמית וכן כרטיס גירוד המעיד על
זכייה.
 .5.8והיה ולא ניתן להעניק את הפרס למשתתף שעלה בגורל בשל אחת או יותר מהסיבות
הבאות ,תתבטל זכייתו זו .מובהר בזאת ,כי משתתף שזכייתו התבטלה כאמור לא יהיה
זכאי לכל פיצוי שהוא בגין ביטול זכייתו ולא תעמוד לו כל טענה כלפי עורכת ההגרלה.
ואלה הסיבות:
 .5.8.1פרטיו המלאים של המשתתף אינם ברורים ולא ניתן לבררם באופן סביר.
 .5.8.2המשתתף השיג זכאותו לפרס בדרכי רמיה.
 .5.8.3המשתתף לא הציג את הוכחת הזכייה תוך המועד שנקבע.
 .5.8.4זכייתו של המשתתף נפסלה בהתאם לתנאיו של תקנון זה.
 .6פרשנות:
 .6.1בכל מקרה בו מתקיימת סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראה מהוראות תקנון זה,
לפרסומים אחרים שפורסמו בכל דרך ומכל סוג הנוגעים בדבר ההגרלה ,תגבר הוראת
תקנון זה בכל דבר ועניין .האמור יחול למעט בפרסום הודעה הנוגעת לשינוי בתקנון.
 .6.2יובהר כי הכותרות בתקנון זה משמשות לצורך הנוחות בלבד ואינן בעלות ערך פרשני.
 .7אחריות:
 .7.1התקנון נמצא בסניפי עורכת ההגרלה ובמשרדי עורכת ההגרלה ,וניתן לעיין בו ללא תשלום
ובתיאום מראש עם נציגי עורכת ההגרלה.
 .7.2לעורכת ההגרלה אין ולא תהיה כל אחריות בדבר עצם פנייתו ו/או איחור בפנייתו ו/או
עיכוב בפנייתו ו/או טעות בפנייתו של המשתתף.
 .7.3האחריות על קבלת הפרסים לאלתר ,חלים על המשתתפים וקבלתם תתאפשר עד ליום
 31.07.2022בקופות הראשיות בכל סניפי הרשת.

 .7.4עורכת ההגרלה אינה אחראית ולא תישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן
אי אלו מהשירותים האמורים בתקנון זה ו/או לנזקים כלשהם ,ישירים ו/או עקיפים,
לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות ,אשר ייגרמו למשתתף בגין שיבושים ו/או הפרעות
כאמור.
 .7.5עורכת ההגרלה ו/או עוזר עורכת ההגרלה לא יהיו אחראים באופן כלשהו על תקלות דפוס
ו/או הפצה ו/או כל תקלה או טעות אחרת ,לרבות טעות שבגינה תפחת או תגדל כמות
הפרסים ו/או יקוצרו תקופות המבצע .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לא תהיה עורכת
ההגרלה אחראית על כל נזק ישיר ו/או עקיף ,לרבות הוצאות ישירות או עקיפות ,שיגרמו
למאן דהוא עקב תקלה ו/או טעות כאמור.
 .7.6במקרה של תקלה ו/או שיבוש ו/או טעות ו/או כוח עליון אשר ימנע ו/או יפגע בקיום
ההגרלה ,תהיה רשאית עורכת ההגרלה ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,ובכפוף
לאישור המפקח על ההגרלה ,לבטל את המבצע ו/או ההגרלה ,או לשנות או לקצר את
תקופת המבצע ו/או לבצע כל פעולה שהיא בקשר למבצע ,לרבות לבטל את הפרסים
העומדים לחלוקה ,או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתימצא לנכון .כל פעולה כאמור
תיחשב כתוספת לתקנון המבצע ותחייב כל משתתף במבצע ובהגרלה.
 .7.7למען הסר ספק ,לאף משתתף בהגרלה לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן
תנקוט עורכת ההגרלה עקב תקלה ו/או שיבוש ו/או טעות כאמור לעיל ,ו/או בקשר לכל
נזק ישיר ו/או עקיף ,לרבות הוצאות ישירות או עקיפות ,שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.
 .7.8עורכת ההגרלה אינה אחראית לכל תקלה ו/או טעות הקשורה ו/או הנובעת מהזכייה בפרס
ו/או ממימושו ,ולא תהיה אחראית על כל נזק ישיר ו/או עקיף ,לרבות הוצאות ישירות או
עקיפות ,שיגרמו למאן דהוא עקב תקלה ו/או טעות כאמור.
 .7.9אם יתברר לוועדת ההגרלה כי משתתף ניסה לשנות או להשפיע על תוצאות ההגרלה בכל
צורה ואופן ,ייפסל המשתתף ולא יהיה זכאי להשתתף בהגרלה ו/או לזכות בפרס כלשהו.
משתתפים בהגרלה אשר יפעלו שלא בהתאם להוראות הדין ו/או אגב ביצוע עבירה ו/או
שלא בהתאם להוראות תקנון זה ו/או בחוסר תום לב ו/או בתחבולה ו/או מרמה ו/או
שימוש לרעה ו/או הונאה ו/או שימוש שלא כדין במחשב ו/או בעקיפה של כללי המבצע
באופן אחר כלשהו או תוך הפרת תקנון המבצע או בניגוד לאחד מתנאיו או בניגוד
להוראות הדין ,על מנת להשתתף במבצע ו/או להשפיע על תוצאות ההגרלה ו/או לזכות
בפרס ,ייפסלו וזכאותם לפרס תבוטל על פי שיקול דעתה של עורכת ההגרלה ,וכפוף
לאישור המפקח על ההגרלה.
ככל שיחולו שינויים במועדי מימוש הפרס ,מכל סיבה שהיא ,לא תהיה לזוכים כל
.7.10
טענה ו/או תביעה כלפי עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמם בגין כך ,אף אם שינויי מועדים
אלו מנעו ממנו לממש את הפרס.
 .8המפקח והפיקוח על ההגרלה
 .8.1המפקח אחראי על כל דבר ועניין בנוגע למבצע ו/או לתקנון זה והוא יכריע בכל מחלוקת
שתתגלע בקשר עם המבצע( ,לרבות מחלוקת בין משתתפי המבצע ובין עורכת ההגרלה).
החלטתו של המפקח בכל עניין שבתחום אחריותו תהא סופית ואינה ניתנת לערעור.

 .8.2ההגרלה נערכת בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי
חוק העונשין ,תשל"ז – .1977
 .8.3החלטת המפקח בכל הקשור בהגרלה ובזכייה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין
והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת המפקח.
 .8.4המפקח יהיה רשאי לטפל בפניות המשתתפים ,להכריע בכל מחלוקת בינם לבין עורכת
ההגרלה ,אי הבנה ,ספק או כל דבר אחר ובכלל זה פרשנות התקנון.
 .9שונות
 .9.1עורכת ההגרלה רשאית להודיע על שינוי מבנה ,תוכן ,נהלים ,תאריכי הגרלה ,שלבי
המבצע ,הפרסים והזכיות ,צורת החלוקה של הפרסים ו/או הזכיות וגודלם.
 .9.2לא ניתן לערער על תוצאות המבצע ו/או ההגרלות.
 .9.3המשתתף מצהיר בזאת באופן בלתי חוזר כי כל מס ,ניכוי או דרישה לתשלום מס ,מכל
סוג שהוא ,תהיה באחריות הזוכה ועל חשבונו בלבד .עורכת ההגרלה תהיה רשאית להעביר
לשלטונות המס ,אם יידרש לכך עפ"י הדין ,את פרטי הזוכים .עורכת ההגרלה לא תהיה
חייבת בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה.
 .9.4בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים
כלשהם בדבר המבצע ,לרבות באתר עורכת הה ,תקבענה ותגברנה הוראות תקנון זה לכל
דבר ועניין.
 .9.5עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לעשות ככל שתחליט עם הפרסים אשר לא
חולקו לאחר מועד המבצע ,בכפוף לדין.
 .9.6על תקנון זה וכן כל היבט אחר של עריכת ההגרלה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד וכן
סמכות השיפוט הבלעדית תינתן לבית המשפט המוסמך לכך במחוז תל אביב ובמחוז זה
בלבד.

