תקנון קמפיין The Whopper Fans Delivery
בתוקף החל מיום 23.10.16
חברת ברגר קינג ישראל (ב.ק.י )2014 .בע"מ (להלן" :החברה") שמחה להזמין אותך להירשם
ולהשתתף בקמפיין ההשקה של סניף ישפרו פלאנט באר שבע (להלן" :סניף ישפרו").
הנך מתבקש לקרוא את התקנון ,לרבות פרטי הפעילות ,בקפידה טרם הרשמה  /השתתפות
בפעילות .כל הרשמה ו  /או השתתפות בפעילות בין אם דרך האתר ,בין על ידי רשתות מדיה
חברתיות ובין על ידי הגעה פיזית לסניף ישפרו ,מהווה את הסכמתך לתקנון זה ואתה מקבל
על עצמך את תנאי השימוש במלואם .במידה ואינך מעוניין  /מסכים שתנאים אלה יחייבו אותך,
הנך מתבקש לא להירשם לפעילות.
מהות הפעילות:
במסגרת פעילות ה ,The Whopper Fans Delivery -נהג יגיע לכתובת של המשתתף ,בתחומי
העיר ב"ש ,שנרשם לפעילות ויסיע אותו לסניף ישפרו בכלי תחבורה ,בהתאם לבחירתו.
משתתפים שירשמו (על בסיס "כל הקודם זוכה" עד גמר המלאי ובהתאם לאיוש זמני הפעילות
המוצעים) ,יבחרו כלי תחבורה (מבין האופציות הקיימות בעת ההרשמה) ,מועד ושעה בה הם
מעוניינים כי נהג יגיע לכתובת ויאסוף אותם לצורך "משלוחם" לסניף ישפרו .כל משתתף
בפעילות יקבל הטבה (כמפורט להלן) בעת הגעתו לסניף ישפרו.
ניתן להירשם לפעילות לבד או עם מלווים נוספים ,בהתאם לבחירת סוג כלי התחבורה:
לימוזינה ( 6-8מקומות) ,אופנוע  +סירה (מקום אחד) ,רכב אספנות ( 4מקומות) ,ריקשה (2
מקומות) ,ואן ( 5מקומות) .החברה ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,רשאית לשנות בין היתר
את סוגי כלי התחבורה ו  /או מספר מקומות הישיבה המותרים בכלי התחבורה.
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אופן ההרשמה
המשתתף מוזמן להיכנס לאתר  /לדף הנחיתה הייעודי ולבחור את כלי התחבורה והמועד
הרצוי (תאריך  +שעה) מבין האופציות הקיימות להשתתפות בפעילות .ולאחר מכן ,להזין את
פרטיו האישיים (שם מלא ,מספר טלפון נייד ,מייל ,כתובת וגיל) .כמו כן כתנאי להשתתפות
בפעילות ,יהא עליך להצהיר בעת ההרשמה כי גילך מעל גיל .16
ההרשמה תחל ביום  23.10ותמשך עד  3.11והינה על בסיס "כל הקודם זוכה" עד גמר
המלאי ובהתאם לאיוש זמני הפעילות המוצעים .כל משתתף זכאי להירשם ולהשתתף פעם
אחת בלבד במהלך ימי הפעילות.
מובהר כי החברה לא אחראית לפרטים שלא נקלטו מסיבה כלשהי במערכות הממוחשבות
שלה ו  /או שלא נרשמו על ידה.
ההטבה
משתתף אשר נרשם והשתתף בפעילות ,יקבל בעת הגעתו לסניף ישפרו שובר לכריך וופר
אחד חינם ,למימוש בימי הפעילות החל ב 2.11.16 -ועד ה( 3.11.16-להלן "ההטבה").
ההטבה הינה אישית ,חד פעמית ולא ניתנת להעברה .ניתן להחליפה במנה אחרת באותו שווי
כספי .לא יוחזר כל עודף בגין מימוש חלקי של ההטבה .משתתף אשר לא מימש את ההטבה
מכל סיבה שהיא ,לא יהא זכאי לקבל הטבה חלופית כלשהי במועד מאוחר יותר ,ולא תהיה לו
כל תביעה ו  /או דרישה ו  /או טענה כלפי החברה .מימוש ההטבה ייעשה באמצעות האפליקציה
של החברה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו  /או לבטל את מסירת ההטבה מכל סיבה אשר יש
בה ע"פ דין לעכב או לבטל את מסירת הפרס.
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מובהר ,כי החברה רשאית לשנות ו  /או להחליף את ההטבה המפורטת לעיל ו  /או את
כמותה ו או להוסיף עליה הטבות נוספות ,או לא לחלקם כלל ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.
תוקף הפעילות
הפעילות תתקיים בין התאריכים  2.11.16ל ,)3.11.16 -בין השעות  12:00עד  22:00בכל
יום .מובהר כי החברה רשאית להאריך או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה
הבלעדי וללא הודעה מוקדמת מראש.
זכאים להשתתף בפעילות
ההשתתפות בפעילות אסורה על על קטינים מתחת לגיל  ,16ועל עובדי החברה ,משרד
הפרסום מקאן ת"א ,חברת  SUPER PUSH ,iProspectובני משפחותיהם
צילומים ופרסום
המשתתף יודע ומסכים כי השתתפותו בפעילות הקמפיין של החברה תצולם ו  /או תוסרט
באפיקי מדיה ויחסי ציבור שונים ,בהתאם לשיקול דעת ההבלעדי של החברה.
המשתתף יודע כי השתתפותו בפעילות עלולה להתפרסם באמצעי תקשורת שונים ,לרבות
לצורך קידום מכירות של החברה ,ובהשתתפותו בפעילות הוא מאשר את הסכמתו לפרסום
שמו ,לסיקור השתתפותו בפעילות ,לרבות באינטרנט ,בעמוד הפייסבוק  /אינסטגרם,
באפליקציית החברה ,בטלוויזיה ,ברדיו ,בעיתונות ובכל מדיה אחרת לפי שיקול דעתה
הבלעדי והמוחלט של החברה ,ולעשות כל שימוש נוסף בפרטים אלו .המשתתף מאשר כי
שימושו באתר ,באפליקציה ,בעמוד הפייסבוק  /אינסטגרם ו  /או בהרשמתו לפעילות מהווים
הסכמה מצידו לכך שכל פרט אשר יעלה לעמוד הפייסבוק  /אינסטגרם של החברה ו  /או בכל
אמצעי תקשורת אחר ,יהיה חשוף לצדדים שלישיים .במידה והמשתתף לא יסכים לפרסום
פרטיו כאמור לעיל ,ייאבד את זכאותו להשתתפות בפעילות ולקבלת ההטבה.
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המשתתף יודע ומסכים כי החברה תהא רשאית לעשות שימוש בתמונות ו  /או סרטונים
שיצולמו ויופקו במועד הפעילות ו  /או לאחר מכן (כאמור לעיל) אף לאחר סיום קמפיין The
 ,Whopper Fans Deliveryללא הגבלת זמן וללא תמורה .המשתתף מאשר כי כל זכויות
היוצרים וכן ,כל הזכויות האחרות הקיימות או היכולות להתקיים עקב הפקת צילומי סטילס ו /
או סרטונים ,יהיו בבעלותה הבלעדית של החברה.
המשתתף מצהיר כי אין ולא תהיה לו ,בכל עת בעתיד וללא הגבלת זמן ,כל תביעה ו  /או
דרישה ו  /או טענה מכל סוג שהוא בכל עניין הקשור בהפקת הסרטונים ו  /או צילומי סטילס
ו  /או בתפקידו במסגרת הצילומים של קמפיין ההשקה ,כלפי החברה ו  /או כל גורם אחר
מטעמה ו  /או בזכות החברה לעשות כל שימוש בהם כעת או בעתיד.
אחריות
ההשתתפות בפעילות תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בפעילות .החברה ו  /או
מי מטעמה לא תישא באחריות לכל נזק ,אשר נגרם למי ממשתתפים אלו עקב ו  /או בקשר
עם השתתפות ו  /או אי השתתפות בפעילות או בכל חלק ממנה.
החברה לא תישא בכל אחריות לכל תקלה טכנית הקשורה בהפעלת מערכות האתר,
האפליקציה אינסטגרם או פייסבוק והיא אינה מתחייבת כי הפרסומים  /הפעילות המופיעים
או יופיעו במקומות אלו יינתנו כסדרם בלא הפסקות וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה לא
מורשית למחשבי החברה או מפני קלקולים ,נזקים או תקלות בתוכנה ,בחומרה ובקווי
תקשורת ,אצל החברה ו  /או אצל מי מספקיה ו  /או מי מטעמה.
פעילות האתר ,האפליקצייה ,עמוד האינסטגרם והפייסבוק תלויה בין היתר בצדדים שלישיים.
החברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק
ו  /או אובדן ו  /או הפסד ו  /או הוצאה שייגרמו למשתתף ו  /או לצד שלישי כלשהו כתוצאה
מהאמור.
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בכל מקרה תהיה אחריותה של החברה מוגבלת עד לגובה סכומה הנקוב של ההטבה
המוצעת במסגרת פעילות זו.
יובהר כי בכל מקרה של שינוי ,ביטול או דחייה של הפעילות ,כל חלק ממנה או ההטבה ,לא
יהיה המשתתף זכאי לכל פיצוי.
כללי
החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תקנון זה ,לרבות שינוי היקף ההטבה ו  /או
ביטולה ,מעת לעת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש.
במקרה שתתגלה סתירה ו  /או אי התאמה בין האמור בתקנון ,לבין האמור בפרסומים
אחרים כלשהם בדבר ההטבה (בכל אמצעי שהוא) לבין מידע הקיים אצל החברה ,ייחשב
כנכון המידע הקיים במשרדי החברה.
בכל מקרה בו יפר לקוח את תנאי התקנון ו  /או במידה ויועלו חשדות של שימוש לרעה
בזכאות להטבה ,או שיעלה חשש כי עקף את כללי הפעילות באופן אחר כלשהו ,החברה
תהא רשאית לבטל את זכאותו לקבלת ההטבה והלקוח מוותר מראש על כל דרישה ו  /או
טענה ו  /או תביעה כנד החברה ו  /או מי מטעמה.
הנך מצהיר כי הנך בעל הרשאה חוקית וכשיר משפטית על פי כל דין להשתתף בפעילות.
בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה.
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19/10/16
הצהרת נגישות – תקנון קמפיין The Whopper Fans Delivery

אמצעי נגישות:


הטקסטים כוללים כותרות לטובת קריאה נוחה ואפקטיבית יותר לעיוורים הנעזרים
בטכנולוגיות קוראות מסך.



הגופנים הם מסוג  sans serifובניגודיות המאפשרת קריאה נוחה יותר.



מאחורי כל תמונה וטבלה מופיע תיאור טקסטואלי ,המוקרא לגולשים שנעזרים
בתוכנת הקראה.



הקישורים במסמך בעלי שמות משמעותיים ,מודגשים בצבע ובקו תחתון במעבר
עכבר.

המסמך נבדק על ידי יועץ הנגישות הראל חייט מענבר נגישות ונמצא נגיש לאנשים עם
מוגבלויות על פי הנחיות הנגישות המקובלות בעולםWeb Content Accessibility :
 Guidelines 2.0ברמה .AA
אמצעים אלו מסייעים לעיוורים ,לקויי ראיה ואנשים עם מוגבלויות שונות להפוך כל מסמך
לנגיש באמצעות תוכנות הקראה וטכנולוגיות מסייעות ואף מאפשרים המרה לכתב ברייל –
אם נתקלתם בבעיה במסמך אנא הפנו את תשומת ליבינו ויחד נאפשר לכולם להנות
מהתכנים ברמה שווה.
ענבר נגישות  -מקבוצת א.ת ענבר בע"מ
ת.ד  10122פ"ת .טלפון 03-6481575 :פקס153-35224052 :
דוא"לnadav@inbargroup.co.il :
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