
 

 

 

 

 "מבצעי קיץ"תקנון פעילות 

 

" בעמוד /ותכ"חברים /ותבקרב הלקוחות הרשומים"( עורכת בזה מבצע עורכת המבצע)להלן: " חברת דלק .1

"(, החברים: "ייקראו לשון זכר ונקבה יחד מטעמי נוחות בלבד )להלן" מנטה"( של facebookהפייסבוק )

ולזכות  להשתתף בפעילותיוכלו החברים  )כולל( 31.10.1117ועד ליום  11.10.1117החל מיום אשר במסגרתו 

 :"(הפעילות)להלן: " יםפרסמגוון ב

 תאריכי פעילות ופרסים .1

 

 הפרס: תאריך הפעילות:

 הראשונים 01 -משקה קיץ מתנה ל הכי אוהבים.איזה משקה קיץ של ג'ו אתם  7.0

 הראשונים 11 -₪  011כרטיס מתנה בשווי  זוגות שיצטלמו במנטה בדרך לחתונה 13.0

 הראשונים 01 -ל₪  01כרטיס מתנה בשווי  מצטלמים עם חטיף בריאות במנטה 0..1

 יקבלו ארוחת ג'ו כריך וקפה 11 הישראלים אוהבים.... –השלימו את המשפט 

אם המוצר  –תנו רעיון למשקה קיץ הבא של ישראל 

 יתקבל וייכנס לתפריט תקבלו פרס

011  ₪ 

 סמודיס מתנה סלפי במנטה / סלפי פקק

  

 

 https://www.facebook.com/DelekMenta "דלק מנטהת מתקיימת בעמוד הפייסבוק של "הפעילו .3

המבקש מהחברים בעמוד לבצע פעולה חברתית  תעלה עורכת המבצע פוסט בעמוד הפייסבוק במהלך התקופה .4

 )תגובה, תיוג חבר אחר, או שיתוף(.

 הראשונים שיבצעו את הפעולה יזכו בפרס. יובהר כי המבצע תקף לזכייה אחת לכל משתמש .0

 של פייסבוק, אשר יציג בסדר כרונולוגי את הפעולות שבוצעו על הפוסט. API-ראשונים יקבעו באמצעות הה .0

ת להפסיק/לדחות את שינוי או תיקון בתקנון זה ורשאי את הזכות לערוך כל לעצמה רתשומחברת דלק  .7

הפעילות מכל סיבה שהיא. בכל מקרה של שינוי תקנון או הפסקת/דחיית הפעילות תפורסם על כך הודעה 

 עמוד הפייסבוק. ב

מכל מין וסוג  פה,-בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, בכתב או בעל .8

 שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

אתר האינטרנט ו/או שא בכל אחריות לכל תקלה טכנית הקשורה בהפעלת מערכות יתלא  עורכת המבצע ..

מתחייבת כי השירותים הניתנים באתר, כולם או חלקם,  אינה והיא)להלן יחד: "האתר"(  עמוד הפייסבוק

יינתנו כסדרם בלא הפסקות וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה לא מורשית למחשבי החברה או מפני 

ו/או אצל מי מספקיה  עורכת המבצע קלקולים, נזקים או תקלות בתוכנה, בחומרה ובקווי תקשורת, אצל 

ת לכל מעשה אחראי האינ עורכת המבצע .תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים. פעילות האתר הו/או מי מטעמ

או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו 

 לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור. ו/או משתתףל

עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח פיקוח ובקרה אודות התכנים המוצגים באתר,  עורכת המבצע .11

לרווחת גולשי האתר, מבלי שחלה עליה חובה חוקית כלשהי לעשות כן ומבלי שהדבר יטיל עליה אחריות 



 

 

 

כי אמצעי הפיקוח  ל המשתתףלמרות האמור לעיל, מוסכם ע כלשהי לקטעים כלשהם שיועלו באתר.

אינם מבטיחים מניעה ו/או אכיפה מוחלטת של תכנים בוטים ו/או פרובוקטיביים  עורכת המבצעשמפעילה 

אינה מתחייבת כי כל התכנים כאמור יחסמו או  ועורכת המבצעו/או תכנים המפרים זכויות יוצרים כלשהן, 

 יוסרו מיידית.

ונציגים נוספים בהתאם  עעורכת המבצועדה שתכלול נציגי בחלק מהפעילויות, הזוכים יוחלטו באמצעות  .11

 "(.הועדהערעור )להלן: "החלטת הועדה היא סופית, ללא  .עורכת המבצעלשיקול דעת 

, מוותר המשתתף על כל טענה בפעילותבהשתתפותו  פעילות הועדה תעשה בסודיות ודיוניה יישארו חסויים. .11

רת הזוכים. המשתתפים ביחס לפעילות הועדה ולרבות ביחס להרכבה, שיקול דעתה ובכלל זה אופן בחי

 מודעים לכך שלא יוצגו להם נימוקי הועדה ולועדה יהיה שיקול דעת בלעדי ומוחלט בבחירת הזוכים.

תשמור על פרטיות הגולשים ולא תמסור פרטים מזהים אודות הגולשים למי שאינו מורשה  עורכת המבצע .13

 לכך עפ"י דין, למעט פרטים ומידע פומבי שפורסם ע"י הגולש עצמו.

 . פרטי הזוכה למטרות יח"צ ותקשורתעורכת המבצע תהא רשאית לעשות שימוש ב .14

על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם  .10

 יפו בלבד.-אביב-התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל

 


