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 .התקנון רשום בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד
  

 9.4.128-14 תאריך הפעילות

גו שיתוף רכבים טי.אל.וי 2תקנון זה בא להסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות של חברת קאר
 .אוטותל -שותפות מוגבלת בשמה המסחרי 

או "החברה"( בכפוף ובהתאם \ל )להלן "עורכת הפעילות" וע"י חברת אוטותהפעילות נערכת 
 . לתנאים המפורטים בתקנון זה )להלן "הפעילות"(

  
הפעילות תקפה בתקופה הנקובה מעלה בלבד )להלן "תקופת הפעילות"(.  - תקופת הפעילות

או \ילות ואו לקצר את תקופת הפע\או להאריך ו\החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו
 .לבטלה, מכל סיבה שהיא, ובלבד שההודעה כאמור תופיע בדף הפייסבוק של החברה

  
  - כללי הפעילות ותנאי ההשתתפות בה

 .בפעילות כפופה לתנאים כמפורט בתקנון זהההשתתפות 
  

 .הפעילות פתוחה לכל הלקוחות של אוטותל
  

חו מאדם היו מקוריים ולא נלקתוכן י\מצורפת תמונה תנאי להשתתפות בפעילות הוא שבאם
 .אחר או ממקום אחר ברשת

  
מי  מי שמעלה תמונה או שם של אדם או מתייג אדם, מתחייב שקיבל את כלל האישורים מכל

או אוזכר, להעלות אותה ולפרסמה ומתחייב כי זכויות היוצרים בתמונה הן \שמופיע בתמונה ו
 .שלו בלבד

  
  מודגש כי הפעילות אינה הגרלה

  
ברה תיצור קשר עם הזוכים באמצעות הודעה אישית בפייסבוק ועל הזוכה לשלוח לחברה חה

א, טלפון, ת.ז. ומייל, תוך שלושה בחזרה הודעה פרטית עם פרטי התקשרות מלאים כולל שם מל
 .ימים מיום קבלת ההודעה בדבר הזכייה

  
 .היה זכאי לפרספניות על ידי החברה, לא י 3באם לא הגיב הזוכה לאחר שבוצעו אליו 

  
או תביעה כלפי \או דרישה ו\לזוכה שהוצא לו הודעה כאמור ולא הגיב בזמן, לא תהיה כל טענה ו

 ין זהאו מי מטעמה בעני\החברה ו
  

מובהר כי החברה אינה אחראית לפעילות התקינה של פייסבוק ולא תישא בכל אחריות לנזק, 
או \פייסבוק, אשר ימנעו את השתתפותו והפסד או אובדן, מכל סוג שהוא, הנובע משימוש ב

 זכייתו של המשתתף בפעילות
  

  - פירוט הפעילות והפרסים



תמונה שלהם או של ילדיהם אינסטגרם או ללקוחות אוטותל ומצטרפים חדשים שיעלו לפייסבוק 
 עם האפיקומן שמצאו על רקע רכב השירות יזכו בהטבה הנקובה על גבי כרטיס האפיקומן

כי ההטבה ישתנו בין . ערהרשמי של אוטותל(וד הפייסבוק/האינסטגרם יגו את עמבלבד שיתי)ו
 מוש בשירותכאשר ינועו כולם על טווח הטבות של ערך כספי מתנה לשי -אפיקומן לאפיקומן 

בהתאם למסלול השימוש של הזוכה ולניצול במהלך  -)יוסב לדקות שימוש חינם ברכבי השירות 
 .כמתיופיע בחשבונית המס(. הזיכוי בגין נסיעות אלו הבאיםם החודשי

 
מובהר בזאת כי הפוסט יפורסם בחשבון הפייסבוק האישי של הלקוח ללא מגבלות פרטיות על 

כי כל לקוח יוכל לקבל את ההטבה הנ"ל ו (public post) כלומר כפוסט ציבורי, הפוסט הספציפי
 פעם אחת בלבד.

  
ארכת משך השימוש, יגבה תשלום נוסף. כל הוראות או ה\או נזק שיגרם ו\בגין כל פגיעה ברכב ו

 .החובות והקנסות חלים על הזוכה בזמן השימוש ברכבי השירות חוזה ההצטרפות,
  

 הפרס נבחר על ידי החברה ואין אפשרות להחליפו או להעבירו לאחר
  

אופי השירות( ואין תאם לוחניות השירות הייעודיות )בהמימוש ההטבה כפוף לזמינות הרכבים 
יר בזאת על ידיעתו את אופי התחייבות שיהיה רכב זמין בזמן ובמקום המבוקשים והזוכה מצה

 .השירות ואפשרויות אלו
  

 :פסילת זוכה בפעילות
  

ת \עורכת הפעילות רשאית להחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי, על פסילתו של משתתף
או באופן שאיננו תואם \ו או בניגוד לאמור בתקנון זה\ה באופן שאינו ראוי ו\אשר פעלבפעילות 

צעים שאינם כשרים, והינה רשאית למנוע ממנו להשתתף או פעל באמ\ת רוח הפעילות וא
 או לפסול זכייתו בה\בפעילות ו

  
כן סיפור או תו\עורכת הפעילות רשאית להחליט, לפי שיקול דעתה הבלעדי, על הסרת תמונה ו

או \תואם את רוח הפעילות ואו באופן שאיננו \או בניגוד לאמור בתקנון זה ו\בעלי אופי פוגעני ו
 או עלול להוות הפרת חובת\או עלול לפגוע בזכויות קניין רוחני ו\וע בזכויות יוצרים ועלול לפג

אין באי  או עלול להוות הפרה של הוראה הקבועה בהוראת כל דין.\סודיות מכל סוג שהוא ו
 או מי מעובדיה\תמונה משום קבלת כל אחריות שהיא ע"י עורכת הפעילות ו\פסילת התוכן

  
או שאינו עומד בהוראות תקנון זה, יהיה פסול \י עורכת הפעילות ומשתתף שנפסל על יד

לזכות בפרס ולא תהא לו כל טענה או זכות לתביעה נגד עורכת מלהשתתף בפעילות או 
 .מי מטעמה בשל פסילתו או אי השתתפותו בפעילות או כנגד\הפעילות ו

  
  - הודעת זכייה בפעילות

  
או \נתו ותמונת פרופיל הפייסבוק שלו, סיפורו, תגובתו וזכייתו של זוכה בפעילות, פרסום תמו

או באינטרנט, לרבות צורך קידום \היות מסוקרים בעיתונות ותמונת הסיפור שהעלה עשויים ל



השתתפותו בפעילות מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום שמו, מכירות של החברה וב
פעילות, לרבות באינטרנט, רדיו, תמונותיו, תמונת ותוכן פוסט הפעילות שזיכה אותו בזכייה ב

 ובעיתונות

  -שונות

 או ספקיה\החברה ו ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי
  

 בדבר הפעילותהוראות התקנון גוברות על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר 
  

או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא \עורכי הפעילות רשאים לשנות ו
 .מוקדמתהודעה 

  
בוש בפעילות, או שי\או מי מטעמם לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו\עורכי הפעילות ו

או באתר \ת האינטרנט ואו במערכו\לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו
או באתרי אינטרנט שונים בהם מוצגת הפעילות, אשר ייגרמו מכל סיבה שהיא, בין \פייסבוק ו

או מחמת אירועים שאינם בשליטתה של \היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור מחמת כוח עליון ו
או \ו עורכת הפעילות ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את המשתתף בכל סעד

זכות, למעט כאמור במפורש בתקנון זה. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 
לרבות משתתף כשלהו בפעילות, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר  יובהר כי לאף אדם,

או שיבוש כאמור לעיל וכי עורכת הפעילות \ורכת הפעילות עקב תקלה ולפעולות בהן תנקוט ע
או עקיפות , שיגרמו \או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו\הא אחראית לכל נזק ישיר ואינה ולא ת

או שיבוש \או בקשר עם תקלה ו\הו בפעילות, עקב ולאדם כלשהו, לרבות למשתתף כלש
 .ת הפעילות כאמוראו עקב הפעולות שתנקוט עורכ\בפעילות ו

  
הפעילות לא יישאו באחריות  השתתפות בפעילות היא באחריותו הבלעדית של המשתתף. עורכי

לכל נזק ישיר או עקיף, לרבות נזק פיזי, נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן ועוגמת 
או \בפעילות ואו בקשר עם השתתפותו \או לזוכה עקב ו\או ייגרם למשתתף ו\נפש, אשר נגרם ו

 .או בקשר עם הפרס\יתו ועם זכי
  

או לפירוש הוראות תקנון זה הינה \לכל עניין הנוגע למבצע ו סמכות השיפוט המקומית הבלעדית
  .יפו-אביב-בבתי המשפט בתל

 


