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 "מ"בע' אייג דיגיטל ברימאג"
 

 -על חשבוננו  (בארסה) FC Barcelona שלוסע עם חבר למשחק  BEKO מוצרמבצע קנה 
 מבצע הגרלה לפרסומת מסחרית

 
 תקנון המבצע

1.  
 הגדרות 1.1

 
כמפורט , בתקנון מבצע זה יהיו למושגים הבאים הפירוש המיוחד להם בצדם

 :להלן
 

מספר חברה , מ"בע 'ברימאג דיגיטל אייג  -" עורך ההגרלה"
" ברימאג)" אזור 11מרחוב השקמה  811157115

יבואנית ומפיצה של , בין היתר"(. החברה" או
 . בישראל BEKOמוצרי 

 
' בלצר ושות ממשרד קנובל ,ח אלון פרידלנדר"רו  -" מפקח על ההגרלה"

 .תל אביב 02המסגר ' רח: כתובת. רואי חשבון
 

ח "ש 1,222מעל  BEKOקנה מוצר ממוצרי מבצע  -" המבצע"
ברימאג וסע אצל אחד מהמשווקים המורשים של 

 FCקבוצת הכדורגללמשחק של 

BARCELONA  "(בארסה )"על חשבוננו ,
, במהלך חמישה שבועות, במסגרתו אחת לשבוע

בכל יום רביעי יבחר בהגרלה קונה של מוצר 
 BEKOאשר רכש סך מוצרי , BEKOממוצרי 

זכה בהגרלה בפרס יח "ש 1,222בסכום העולה על 
ארוחת בוקר , מלון, זוגי אשר יכלול מימון טיסה

וכרטיס כניסה למשחק של קבוצת הכדורגל 
 12או  01 ,05-בארסה אשר יתקיים ביום שיערך ב

מועד סופי יקבע על ידי הליגה ) 0218, באפריל
למען הסר ספק לזוכה (. הספרדית כשבועיים לפני

חק והכל בהתאם לא יהיו טענות לגבי מועד המש
או החנות /הרוכש ו .להלן 11בסעיף למתואר 

יעבירו חשבונית רכישה מקורית באמצעות אתר 
 www.beko.co.ilישראל  BEKOהאינטרנט של 

התואמים את הפרטים , בצירוף פרטים אישיים
 אחת לשבוע. המופיעים על גבי חשבונית הרכישה
יוגרלו מבין  בכל יום רביעי בתקופת המבצע

הרוכשים רוכש אחד שיזכה בפרס בהתאם 
 . לתקנון להלן 11 סעיףלמתואר ב

את ההגרלה תערוך ברימאג בהתאם ובכפוף 
ובהתאם להוראות ההיתר הכללי , לתקנון זה

לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק 
 ההיתר": להלן) 1111–ז"התשל, העונשין

 (."הכללי
 

, לחוק העונשין( 1( )א) 011היתר שניתן מכח סעיף  -" ההיתר הכללי"
לעריכת הגרלות לפרסומת  1111-ז"תשלה

או ישתנה /וכפי שהוארך מעת לעת ו, מסחרית
 .מעת לעת

 
 0218, בפברואר 00, ראשון המבצע יחל ביום -" תקופת המבצע"

 ברימאג. 0218, במרס 02, ביום חמישיויסתיים 
את תקופת או לקצר /וה רשאית להאריך תהי
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המבצע לפרק הזמן שתקבע והודעה על כך 
 .תפורסם

 
רביעי מידי יום אחת לשבוע ההגרלות תיערכנה  -" מועדי ההגרלות"

, במרס 08ועד ליום  0218, בפברואר 00החל מיום 
ברימאג . ובתנאים כאמור בתקנון זהבאופן , 0218

תקופת או לקצר את /תהיה רשאית להאריך ו
המבצע לפרק הזמן שתקבע והודעה על כך 

 .תפורסם
 

 .תקנון המבצע יפורסם בעיתון הארץ  -" פרסום המבצע"
 

בהתאם , 15אדם בעל כשירות משפטית מעל גיל  -" משתתף"
 .להלן 'למפורט בחלק א

 
ארוחת , מלון, פרס זוגי אשר יכלול מימון טיסה- " הפרס"

הכדורגל  בוקר וכרטיס כניסה למשחק של קבוצת
 12או  01 ,05-בארסה אשר יתקיים ביום שיערך ב

מועד סופי יקבע על ידי הליגה ) 0218, באפריל
למען הסר ספק לזוכה (. הספרדית כשבועיים לפני

והכל בהתאם . לא יהיו טענות לגבי מועד המשחק
ידי -הפרס ניתן על. להלן 11בסעיף למתואר 

הלן פרטי הקשר ל. ובאמצעות חברת קשרי תעופה
של הנציג המטפל מטעם ברימאג בכל הנוגע 

למען . 21-8021225יפית בן אנו : להענקת הפרס
דרך , ברימאג לא תהיה אחראית לפרס, הסר ספק

ואופן הענקתו וכל ההתנהלות של הזוכה לאחר 
יתרה  .הזכיה תיעשה מול חברת קשרי תעופה

לזוכה לא תהינה טענות כלפי עורך , מזאת
או מועדי הטיסה /ככל שמועדי המשחק ו ,ההגרלה

אשר אינן , או סוג הפרס ישתנה בקרות נסיבות/ו
, לפיכך למען הסדר הטוב. תלויות בעורך ההגרלה

כי ברימאג לא תהיה אחראית על טיב , יש להבהיר
חברת התעופה וכל הנוגע והקשור , ושירות המלון

 .אלא חברת קשרי תעופה בלבד, בפרס
   
 פרשנות .0

 
מובהר כי השימוש . במשמע גם בלשון נקבה, ור בתקנון זה בלשון זכרכל האמ 1.1

וכי תקנון זה פונה בצורה שווה לגברים ולנשים , בלשון זכר נועד לשם הנוחות
 .כאחד

 

מכל סוג ומין , או שוני בין תקנון זה לבין כל פרסום אחר/בכל מקרה של סתירה ו 1.1
והפרסומים השונים יהיו  המודעות. יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה

 .לנוחות המשתתפים בלבד
 

בכל מקרה של סתירה מפורשת . המבצע נערך בהתאם להיתר הכללי ובכפוף לו 1.2
 .תגברנה הוראות ההיתר הכללי, בין הוראות ההיתר הכללי לבין הוראות התקנון

 
 תיאור המבצע ואופן ההשתתפות בהגרלה -' חלק א

 
יעבירו  0218, במרס 02, ועד ליום חמישי 0218, בפברואר 00, החל מיום ראשון, מידי יום .1

המפורטות באתר האינטרנט של עורך ההגרלה  ,בחנויות מורשות BEKOרוכשי מוצרי 
www.brimag.co.il, ל "את חשבוניות הרכישה אשר נתקבלה במהלך התקופה הנ

, בצירוף פרטים אישיים www.beko.co.il ישראל  BEKOבאמצעות אתר האינטרנט של 

http://www.brimag.co.il/
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לרבות מספר תעודת הזהות , התואמים את הפרטים המופיעים על גבי החשבונית הרכישה
 .ופרטי יצירת קשר

 
 
 08ועד ליום  0218, בפברואר 08ההגרלות תיערכנה אחת לשבוע מידי יום רביעי החל מיום  .2

או /ברימאג תהיה רשאית להאריך ו. באופן ובתנאים כאמור בתקנון זה, 0218, במרס
 .והודעה על כך תפורסם ,לקצר את תקופת המבצע לפרק הזמן שתקבע

8.  
 

אתר אינטרנט שאינה מורשית אינו זכאי /שנרכשו בחנות BEKOמוצרי  8.1
רשימת המשווקים המורשים כאמור מפורטת באתר . להשתתף בהגרלה

 .האינטרנט של עורך ההגרלה
 

חשבונית רכישה מקורית שהועברה מבלי שרשום בה מספר תעודת זהות של  8.0
 .הלקוח ופרטי התקשרות עימו לא תשתתף בהגרלה

 

 .ח לא ישתתף בהגרלה"ש 1,222-בסכום הנמוך מ BEKOרוכש מוצרי  8.1
 

ראי באופן או המפקח על ההגרלה אינו אחראי ולא יהיה אח/עורך ההגרלה ו 8.2
או מערכת /או בזק ו/כלשהו לפעילותה התקינה של מערכת התקשורת ו

או הפרעות כלשהן /ולא ישא באחריות להפסקות ו, על כל מרכיביה, המחשבים
, או עקיפים/ישירים ו, או לנזקים כלשהם/במתן איזה מהשירותים האמורים ו

או לרוצה /צע ואשר ייגרמו למשתתף במב, או עקיפות/לרבות הוצאות ישירות ו
לאף , למען הסר ספק. או הפרעות כאמור/להשתתף במבצע בגין שיבושים ו

או לרוצה להשתתף במבצע כלשהו במבצע לא תהא טענה או זכות /משתתף ו
עקב  הארץאו /או המפקח ו/כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט עורך ההגרלה ו

לרבות , או עקיף/או בקשר לכל נזק ישיר ו/ו, או טעות כאמור לעיל/תקלה ו
 .שייגרמו להם עקב פעולות כאמור, הוצאות ישירות או עקיפות

רק לאחר שהמוצר יסופק לכתובת אשר צוינה " הפרס"הלקוח שיזכה בהגרלה יקבל את  .7
וזאת , ככל שהמוצר אשר מופיע בהזמנה יותקן, וככל שהמוצר מצריך התקנה, בהזמנה

 .ידי הלקוח-עודת משלוח חתומה עלבאישור של מנהל הלוגיסטיקה ובהצגה של ת
 
העביר חשבונית רכישה מקורית במועד חוקי בהגרלה הינו משתתף אשר  משתתף .1

בצירוף פרטים  www.beko.co.ilישראל  BEKOבאמצעות אתר האינטרנט של המתאים 
לרבות מספר , ית הרכישההתואמים את הפרטים המופיעים על גבי החשבונ ,אישיים

 .תעודת הזהות ופרטי יצירת קשר
 

, או שהודעתו לא נקלטה במלואה, אשר ימלא נתונים חלקיים משתתף, למען הסר ספק .5
 .השתתפותו תפסל

 
עובדי הגופים המפורטים להלן ובני משפחותיהם בקרבה , בהגרלה/לא ישתתפו במבצע .1

 :ראשונה כאמור בהיתר הכללי
 

 .ובכלל זה נושאי משרה של ברימאג ובני משפחותיהם ברימאגי עובדי ומנהל .א

 .ובני משפחותיהם' ח קנובל בלצר ושות"משרד רו-מפקח ההגרלה עובדי  .ב

 .ובני משפחותיהם TBWAיהושוע עובדי ומנהלי משרד הפרסום  .ג

 .קשרי תעופה ובני משפחותיהםעובדי ומנהלי  .ד
 

 .הזכייה בפרס מוגבלת לזכייה אחת בלבד לאדם .11
 
 

תערכנה לפי הפירוט , להלן 11כהגדרתם לעיל וכמפורט בסעיף , ההגרלות על הפרס .10
 . 11:22בשעה  בין כל המשתתפים הזכאים להשתתף בהגרלה של אותו יום, כדלקמן

 
 תאריך

08.0.0218 
2.1.0218 
11.1.0218 
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15.1.0218 
08.1.0218 

 
 ההגרלות -' חלק ב

 

בין המשתתפים במבצע אשר רכשו , ועדים כאמור לעילההגרלות תתבצענה בהתאם למ .11
 .ח בהתאם לתקנון"ש 1,222בסכום העולה על  BEKOמוצר 

 
אזור בפיקוחו  11 מ ברחוב השקמה"בע 'אייג דיגיטל ההגרלות תיערכנה במשרדי ברימאג .12

 .בהתאם לאמור להלן, של המפקח על ההגרלה
 

, אחת לשבוע מידי יום רביעי בו נערכת הגרלה כאמור לעיל -אופן ההגרלה ותוצאותיה .18
כי לא יעלה כל טענה בקשר , המשתתף מסכים. 10יועלה בגורל זוכה אחד בהתאם לסעיף 

 . לרבות הליך הבחירה האמור, לאופן ההגרלה
 

הראשון מבין המשתתפים בהגרלה הרלוונטית ששמו עלה  -"מועמד לזכייה בהגרלה"
, לא יסופק לו המוצר ימים 12אם במשך . ד לזכייה בהגרלה הרלוונטיתבגורל יהיה המועמ

וגם לגביו יחולו ההוראות , "מועמד לזכייה בהגרלה"יהיה הבא אחריו שעלה בהגרלה 
יהפוך , מרגע שניתנה הודעת הזכייה למועמד לזכייה בהגרלה. האמורות בסעיף זה

 ".זוכה"ל" המועמד לזכייה בהגרלה"
 

 אות ההגרלההודעה על תוצ .17
 

הודעה טלפונית בדבר זכייה בפרס תימסר למשתתף אשר שמו עלה בגורל על ידי  17.1
שלא התקיימו במידה . ולאחר שסופק לו המוצר או מי מטעמו/עורך ההגרלה ו

במסגרת . יעבור הפרס למועמד הבא לזכייה, לעיל 18כאמור בסעיף  התנאים
את פרטיו של , או מי מטעמו/רלה וההודעה הטלפונית על הזכייה יוודא עורך ההג

 25יפעל באופן יזום לאיתור הזוכה בתקופה שלא תעלה על , עורך ההגרלה .הזוכה
 .שעות מעת עריכת ההגרלה

 
או /או לא נכונים ו/אם יתברר כי המועמד לזכייה בהגרלה מסר פרטים שגויים ו 17.0

לזכייה יחולו נסיבות אחרות בהן תתחייב פסילת השתתפותו של המועמד 
או במידה שעורך ההגרלה /או כל דין ו/או הפר את הוראות תקנון זה ו/ו, בהגרלה

לצורך מסירת , או מי מטעמו לא הצליח לאתר את המועמד לזכייה שזכה/ו
תיפסל השתתפות  ,חרף פעולות איתור שביצע כמפורט בסעיף זה להלן, הפרס

 .המועמד לזכייה בהגרלה
 

או מי מטעמו למועמד /יפנה עורך ההגרלה ו, ה בהגרלהעם פסילת המועמד לזכיי 17.1
ודיע לו כי זכה באותה יו ,בהתאם לפרטיו האישיים, הבא אחריו לזכייה בהגרלה

על הפניה למועמד לזכייה . 17.1במידה שהתקיימו ההוראות בסעיף  הגרלה
 .בשינויים המחויבים, לעיל 17.0בהגרלה השני יחולו הוראות סעיף 

 
יפנו עורך ההגרלה , ם זכייתו של מועמד לזכייה בהגרלה השני תיפסלבמידה שג 17.2

או מי מטעמו למועמד השלישי לזכייה בהגרלה השלישי ויודיעו לו כי זכה /ו
 (.בשינויים המחויבים)בהתאם להוראות האמורות לעיל , בהגרלה הרלוונטית

 
האמור לעיל  אשר לא אותר בפרק הזמן, מועמד לזכייה בהגרלה, למען הסר ספק 17.8

תיפסל , נפסל מסיבה אחרת לפי תנאי תקנון זהאו /לא סופק לו המוצר ואו /ו
והוא  ,או לכל פיצוי כלשהו מעורכת המבצע/זכייתו והוא לא יהיה זכאי לפרס ו

 .לא יישמע בכל טענה בנושא זה
 

לרבות את , בתום תקופת המבצע יפרסם עורך ההגרלה את תוצאות ההגרלה 17.7
בצירוף כתובת משרדי עורך ההגרלה , פעמיים בעיתון יומי, םשמות הזוכי

בנוסף יודיע עורך . ומשרדי המפקח על ההגרלה שבהם ניתן לעיין בדוח המפקח
או באמצעות /ואו מי מטעמו לזוכים על זכייתם בהודעה טלפונית /ההגרלה ו

 .ידי הזוכה לעורך הגרלה-פרטי קשר נוספים אשר נמסרו על
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 ם וחלוקתםהפרסי -' חלק ג
 

 תיאור הפרסים .11
 

 
 :להלןזוכים אשר יזכו בפרס זוגי כמפורט  8במסגרת המבצע יוגרלו  

 הכדורגל למשחק כרטיס, ארוחת בוקר* + 2לילות במלון  ארבעה, לברצלונה ישירה טיסה
 .העברותו ,0218, באפריל 05-12 הינו הצפוי המועד, חטאפה את מארחת ברצלונה

 
 

 מימוש הזכייה בפרס .15
 

משתתף אשר תימסר לו הודעה על זכייה בהגרלה הרלוונטית  - חלוקת פרסים 15.1
במועד ובמקום אשר עורך , יידרש להתייצב לצורך קבלת הפרס, כאמור לעיל

 :ובכפוף לאמור להלן, יורה לו ההגרלה
 

מובהר כי חלוקת הפרס תתבצע תוך הגעה  -לעניין מקום חלוקת הפרס  (א)
כפי שייקבע בהודעה לזוכה וזאת אך ורק לאחר , למשרדי עורך ההגרלה

 .שאושרו ואומתו פרטי הזוכה
 

תנאי מוקדם ויסודי למתן הפרס הינו הזדהות . הפרס יימסר לזוכה עצמו (ב)
 .הזוכה באמצעות תעודה מזהה וחשבונית רכישה מקורית

 
יום שהזוכה ימים מ 1לחלוקה יחול בתוך  המועד -לעניין מועד חלוקת הפרס  (ג)

 .לעיל' הזדהה כאמור בסעיף ב
 

, כי חרף הפעולות אשר בוצעו כאמור לעיל, במידה שיתברר לגבי הגרלה כלשהי 15.0
יהיה רשאי , או נפסלו מכל סיבה שהיא המועמדים לזכייה בהגרלה/לא אותרו ו

לפעול כמיטב ראותו עם הפרס עבור , לפי שיקול דעתו הבלעדי, עורך ההגרלה
 .לרבות הימנעות מחלוקת הפרס, לוונטיתההגרלה הר

 
, מכל סיבה לא יוכל לממש את הפרס, כהגדרתו לעיל, מי מהזוכים בפרסשבמידה  15.1

אלא באישור עורך ההגרלה מראש , לא יוכל להעביר את הפרס לאדם אחרהוא 
 .החלטתו של עורך ההגרלה בעניין זה הינה סופית ואינה ניתנת לערעור. ובכתב

 
או /ואו ליורשים /יה בפרס הינה אישית ואינה ניתנת להעברה לצד שלישי והזכי 15.2

כמו כן . אלא אם ניתנה הסכמת עורך ההגרלה מראש ובכתב, חליפים של הזוכה
 .בכסף או בשווה כסף, הזוכים על ידיהפרסים אינם ניתנים להמרה 

 
לעיל ועורך  11יובהר כי כל פרס כולל אך ורק את הקבוע בסעיף , למען הסר ספק 15.8

ב שלא נטל על עצמו "או היטל וכיו/או תשלום ו/לא יישא בכל הוצאה ו ההגרלה
 .יחולו על הזוכה בלבד והם, במפורש

 
או לבטל מסירת פרס בקרות אחד /עורך ההגרלה שומר לעצמו את הזכות לעכב ו 15.7

ובכפוף לקבלת אישורו של המפקח על ההגרלה לגבי כל מקרה , המקרים הבאים
 :כמפורט להלן, קרהומ

 

או מרמה לגבי זכאותו של הזוכה הטוען /או זיוף ו/חשש לאי תקינות ו (א)
 .לפרס

 .סירוב הזוכה למסירת פרטיו (ב)

 .סירוב הזוכה לאשר בחתימתו את קבלת הפרס (ג)

ללא הסכמת עורך ההגרלה , הזוכה המחה את הפרס לצד שלישי כלשהו (ד)
 .מראש ובכתב

 .אישי הזוכה לא התייצב לקבל את הפרס באופן (ה)
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לעכב או לבטל את מסירת , על פי הדין, כל סיבה אחרת אשר יש בה (ו)
 .הפרס

בידי הזוכה אין תעודת משלוח המעידה על / המוצרלזוכה לא סופק  (ז)
 .המוצר המזכה אותו להשתתף בהגרלהאספקת 

 

 כללי -' חלק ד
 

 .מבצע זה נערך בהתאם להיתר הכללי .11
 

 .רעת בכל הקשור במימוש הזכייהרישומי עורך ההגרלה יהוו ראייה מכ .02
 

עורך ההגרלה יהא רשאי על פי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי להפסיק או להאריך את  .01
עורך ההגרלה יהא רשאי על פי , כמו כן. שתתפרסם בעיתונים, המבצע בכל עת בהודעה

 .האו לגרוע מהוראות תקנון הגרלה ז/או להוסיף ו/שיקול דעתו המוחלט והבלעדי לתקן ו
 

או המעוניין להשתתף כי קרא /מאשר ומצהיר המשתתף ו, בהשתתפותו במבצע מסכים .00
את תקנון ההגרלה והוא מקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא בפועל את התקנון 

 .מסכים המשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין
 

יובאו להכרעתו של , או ההגרלה/מבצע ואו תנאי ה/כל מחלוקת בנושא פרשנות התקנון ו .01
וקביעתו בנושא זה תהיה סופית ומכרעת ותחייב הן את המשתתפים , המפקח על ההגרלה

וכל גורם הקשור  או מי מטעמו/והן את עורך ההגרלה ו, או המשתתפים הפוטנציאליים/ו
 .או מי מטעמו במבצע ובהגרלה

 
ניתן יהיה לעיין . את התקנון מעת לעת עורך ההגרלה שומר על זכותו הבלעדית לעדכן .02

במשרדי עורך ההגרלה ובמשרדי המפקח  18:22עד  1:22בתקנון בכל יום חול בין השעות 
 .www.brimag.co.ilובכל שעה באתר האינטרנט של החברה בכתובת  על ההגרלה

 
לרבות , או מי מטעמם/מים הקשורים במבצע ווהגור ואו מי מטעמ/עורך ההגרלה ו .08

בין ישירים ובין , אינם אחראים לנזקים כלשהם שיגרמו לזוכים, המפקח על ההגרלה
, מחלות, נזקים מחמת תאונות, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עקיפים

פואיות הוצאות ר, דמי אשפוז, מימון, כרטיסי אשראי, או שוד מסמכים/אובדן ו, גניבה
 .או עם בקשר עם הפרסים/וכל נזק אחר שייגרם בקשר עם מבצע זה ו

 
מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר , מסכים, או המעוניין להשתתף במבצע/המשתתף ו .07

או תביעה /מכל טענה ו, או כל מי מטעמם/או המפקח על ההגרלה ו/את עורך ההגרלה ו
 .למבצע ולתוצאותיו או בעקיפין/או דרישה הקשורה במישרין ו/ו

 
בהשתתפותו במבצע מסכים המשתתף במבצע כי כל , מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .01

לרבות בין מדינות או )מלחמה , אשר מקורם בכוח עליון', איחור וכד, שיבוש, תקלה
ב אשר אינם תלויים בעורך "אסונות טבע וכיו, פיגועים, שביתה, (גורמים שאינם ישראל

או זכות /ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו, א יחשבו כלל להפרה של תקנון זהל, ההגרלה
 .או תרופה/ו

 
 .כאחד ונשים לגברים הינה הכוונה, זכר בלשון שימוש נעשה בו מקום בכל .05

 

 
 

 מ"בע' אייג דיגיטל ברימאג
.2.2.2.1 
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