
  "שאטו סיינט מישל" הגרלה תקנון לפעילות
  
  

  לתשומת לב המשתתף: 

להיות כפוף ומחויב להוראות  עצם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמה בלתי חוזרת ובלתי מסויגת (א)
והוא מאפשר לך להשתתף בפעילות בהתאם להוראות תקנון זה, ו  18תקנון זה ואישורך כי גילך הינו מעל 

פרטים הנוגעים לשימוש בפעילות והמשתתפים בה (בכלל זה הזוכים בפרסים ופרטיהם) לפרסום (ב)  –
  .ופרסום הצילומים שיעשו בעת מימוש הפרס/ים (ככל שתזכה בו) בכל מדיה ו/או בכל אמצעי תקשורת

 הגדרות .1

  שם ההגרלה""

  "הזוכה"

  ; 2017 מבצע הגרלות "שאטו סיינט מישל"  

  ;ויזכו בהגרלה, כפי שתוגדר להלןיעלו בגורל אשר משתתפים השני 

  "החברה"

  "האתר"

  חברת הכרם משקאות חריפים בע"מ; -עורכת הפעילות  

  ;www.hacarem.co.ilאתר האינטרנט של החברה אשר כתובתו 

   ;החברה על ידי יינות שאטו סיינט מישל המשווקים    "המותג"

  ;תל אביב 5 , מרחוב תובלמשרד עו"ד נשיץ, ברנדס, אמיר ושות'    "המפקח"

, בהתאם המשתתפיםיופקו עבור אשר כרטיסי הגרלה  הגרלה בין    הפעילות""
כמפורט  על ידי המשתתפים, יםהנרכששל יינות המותג לכמויות 

  ;להלן ובהתאם לכללי תקנון זה

  להלן; 4 הפרס המפורט בסעיף     "הפרס"

ברים,  – הקר השוקלקוחות ) 1לקוחות מוסדיים של החברה: (    "משתתף"
, המחולקים בחברת הכרם לערוצי ה"קולינריה" מסעדות ומועדונים

הכולל  הערוץ החםלקוחות ) 2( ")השוק הקר(להלן: " ו"חיי הלילה"
וככל ; ")השוק החם(להלן: " , וסיטונאיםחנויות יין ומשקאות

בכרטיסי הגרלה כפי שיפורט להלן את הכמויות המזכות  שירכשו
  ;בתקנון זה

החברה תהיה ; 15.12.2017ליום  15.09.2017התקופה שבין יום     "תקופת הפעילות"
דעתה , על פי שיקול תקופת הפעילותרשאית להאריך או לשנות את 

  הבלעדי. 

 פרשנות .2
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים  2.1

, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר או בדיוור ישיר כלשהם בדבר הפעילות לרבות בעיתונות
 ועניין. 

הינם לשם נוחות בלבד ולא  , יחידהחלוקה לסעיפים, כותרות הסעיפים והפנייה בלשון זכר 2.2
 ישמשו לצורכי פרשנות. 

 הפעילות .3
ובלבד שצברו  ,כפי שפורטו לעיל לקוחות המוסדיים של החברהלבפעילות פתוחה  תההשתתפו 3.1

את רצונם להשתתף בהגרלה הביעו ו את כמות נקודות המזכה אותם בכרטיס הגרלה
  באמצעות מילוי כרטיסי הגרלה.

הנקודות צבירת נקודות מזכה את המשתתפים בכרטיס הגרלה. חישוב  10כל צבירה של  3.2
 יתבצע באופן הבא:

) או מששה בקבוקי מגנום מ"ל 750בקבוקי  12-ליטר (המורכבים מ 9רכישת ארגז של  3.2.1
לרבות מיינות הקברנה והשרדונה מסדרת מיינות סדרת "קולומביה ואלי" של המותג 
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וכן היינות דומיין סיינט מישל ברוט ודומיין סיינט מישל ברוט רוזה, מבית דומיין סיינט מישל



ידי ו/או על סיפון הספינה -כל שירות או מוצר המוצעים למכירה עללמען הסר ספק, יובהר כי  4.4
ידי עוסקים המורשים מטעמה לשווק מוצרים -ו/או על אמריקה"-ידי חברת "הולנד-ו/או על

ושירותים לנוסעי ספינותיה, ושאינם כלולים בחבילת השיט הבסיסית של חברת הספנות כפי 
ת שאינם מוצעים כחלק מחבילת הפנסיון המלא, לעיל (למשל, משקאו 4.3.3 שתוארה בסעיף 

הימורים בקזינו הספינה, מוצרים בחנויות הפטורות ממכס שעל סיפונה, טיולים והעברות 
  .ידי עורכי ההגרלה-הנמכרים בנפרד, טיפולי ספא וכיו"ב) אינם כלולים בפרס ולא ימומנו על

, לרבות הנפקת דרכון, מובהר כי הפרס אינו כולל כל דבר שלא נכלל בו במפורש לעיל 4.5
 ארוחות, ביטוחים וכיו"ב.

למען הסר ספק, יובהר כי הפרס הינו פרס חד פעמי, סופי ומוחלט וכי הוא יינתן למשתתף  4.6
הזוכה על פי ובכפוף לתנאי תקנון זה. לא תתאפשר המרה של הפרס בזיכוי כספי ו/או שינוי 

 צורתו ו/או קבלת מוצר חליפי אחר כל שהוא תחתיו.

שאינו מעוניין ו/או אינו יכול, מכל סיבה שהיא, לממש את הפרס, לא יהא זכאי לממש זוכה  4.7
את הפרס, אף לא בחלקו, ולא יהא זכאי לממש את הפרס במועד חלופי אחר או לקבל פרס 
חלופי ו/או פיצוי כלשהו, ובמקרה כאמור זכייתו תיפסל ולא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות 

 בגין כך.

אחד נוסעים שיש להם זיקה למשתתף (למשל, כים יוכלו להעניק את הפרס להמשתתפים הזו 4.8
 . )מבעלי המקום או אחד מעובדי המקום

 לפי, הפרס מימוש אופן או מועד/או ו הפרס את לשנות הזכות את לעצמה שומרת החברה 4.9
  .הבלעדי דעתה שיקול

התנאים המצטברים המפורטים להלן  כלקבלת הפרס ומימושו בידי הזוכה כפופה לכך כי  4.10
 התקיימו: 

וצבר זכאות הזוכה הינו משתתף אשר במהלך תקופת הפעילות השתתף בפעילות  4.10.1
 להשתתפות בהגרלה.

הזוכה מילא אחר כל תנאי תקנון זה וכל ההוראות והתנאים אשר הוצבו ע"י החברה  4.10.2
 לשם מימוש הפרס.

ר על עמידתו בתנאי התקנון, והצהי על אישור קבלת הפרס בעת קבלתוחתם הזוכה  4.10.3
 כתנאי לקבלת הפרס. 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה עלולה לעכב ו/או  4.11
ואין ולא תהיה לזוכה כל טענה או תביעה בעניין, והוא לא יהיה זכאי לכל  לבטל את הפרס

 .פיצוי מכל סוג ומין שהוא

 הצהרות והתחייבויות המשתתף .5
, מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון ומקבל עליו את מסכיםתתפותו בפעילות שהב 5.1

הוראותיו ללא כל סייג וגם אם החל בהשתתפותו בפעילות בלא שקרא את התקנון, מסכים 
 המשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. 

 הסכמה מהווה בפעילות השתתפותו עצםמצהיר בזאת כי ברור ומוסכם עליו כי  המשתתף
, וכי החברה תהיה רשאית לעשות כל שימוש בפרטי המשתתפים בפעילות לרבות שמו לפרסום

 . בקשר עם פרסום וקידום המוצר

 הצהרות והתחייבויות החברה .6
אולם המשתתפים במבצע,  המותג מלאי סביר של יינות ק במחסניהלהחזי החברה מתחייבת 6.1

 .ימכרו עד גמר המלאי או באמצעות מנגנון שריוןהיינות י – מלאיה קרה שאזל אם

של שריון, ובכפוף לאספקת סחורה לרוכשים תוך שנה מיום השריון, לא  במקרה 6.1.1
  .תינתן לרוכשים הזכות להחזיר הסחורה ולהזדכות על התשלום

 אחריות המשתתף ושיפוי   .7
ידוע למשתתף כי השתתפותו בפעילות תהא על אחריותו בלבד. למען הסר ספק, החברה (ו/או  7.1

מי מטעמה) לא תהיה אחראית ולא תישא בכל אחריות ו/או תחוב כל חובה שהיא בקשר עם 



ו/או וכתוצאה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה אשר עניינה נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד 
תף ו/או לצדדים שלישיים בקשר עם הפעילות (לרבות עקב וכיו"ב אשר יגרמו למשת

 ההשתתפות בפעילות ו/או אי זכייה בהגרלה). 

ידוע למשתתף כי הכללים והתקנות של חברת הספנות וחברת התעופה יחייבו את הזוכים  7.2
 בפרס, ועורכי ההגרלה לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם להם כתוצאה מהפרתם. 

בזאת כי החברה (ו/או מי מטעמה) אינה אחראית כלפי המשתתף לכל למען הסר ספק מובהר  7.3
 נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף עקב השתתפותו בפעילות ו/או זכייתו בה.

  כללי .8

התקנון ממצה את זכויות המשתתפים וחובותיהם בקשר עם ההשתתפות בפעילות. כאמור,  8.1
בלתי חוזרת ובלתי מסויגת לכל האמור  עצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה מלאה,

 בתקנון זה.  

החברה שומרת על זכותה לעדכן את התקנון מעת לעת ו/או לשנות כל הוראה מהוראות  8.2
בתקנון זה, מכל סיבה  הו/או לשנות את תנאי פעילותלהפסיק ו/או לבטל את ההתקנון ו/או 

על כך מעבר לפרסום הנוסח , בכל עת ובלא צורך בהודעה הבלעדי הדעתשהיא, על פי שיקול 
מובהר כי כל שינוי כאמור יהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה העדכני של התקנון באתר. 

. האחריות להכרת ככל שתהא סתירה ביניהםהתקנון והוראות השינוי יגברו על הוראות 
 חלה על המשתתף. התקנון כפי שיהיה מעת לעת

ה את הזכות לבטל חלקים מהפעילות, על פי מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמ 8.3
שיקול דעתה, במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי 
  למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילות או מלערוך את הפעילות באופן תקין. 

  
בהן תנקוט מען הסר ספק, לכל משתתף לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות ל

נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות  להחברה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכ
הוצאות, מכל סוג שהוא, שייגרמו לו עקב פעולות כאמור ו/או עקב פסילת משתתף ו/או 

  .זוכה

לפסול משתתף ו/או  תרשאי תהיה החברה מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, 8.4
לידי זוכה, אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי של את הפרס הקנות שלא לזוכה ו/או 

החברה קיים חשד כי פעל בחוסר תום לב, ביצע רמאות, פגע בכללי הפעילות ו/או כללי תקנון 
כל א וכן משתתף/ת אשר ושהסוג מעשה עבירה או מעשה שאינו כדין, מכל זה ו/או ביצע 

 .לא נכוניםו/או התבררו כ לא מולאו במלואםהנדרשים בטופס ההגרלה האישיים  /הופרטי

ובנוגע לכל פעילות בכל עניין הנוגע להסופית הפוסקת  החברה, בתיאום עם המפקח, תהיה 8.5
תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי ה ובנוגע לכל ו/או בקשר עמ השאלה שתתעורר במהלכ

ולמשתתף לא  ין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו, בפעילותבמהלך ה רשייווצצפוי 
 .תקום כל טענה בשל כך

כל מס מכל סוג שהוא בקשר עם הפרס יחול על הזוכה ויהיו על חשבונו ועל אחריותו  8.6
הבלעדית. החברה תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס, אם תידרש לכך על פי דין, את פרטי 

רה או מי מטעמה לא תישא בתשלום מס כלשהו בקשר עם הזוכה ו/או ניכוי מס במקור. החב
 הזכייה או הפרס. 

ובני החברה, עובדי המפקח, שותפיהם אסורה על מנהלי ועובדי  פעילותההשתתפות ב 8.7
 משפחותיהם.

, 190פארק תעשיות חבל מודיעין ת.ד. היא החברה הרשום של  הפניות: כתובת משרד 8.8
שאטו "ים בע"מ, "מבצע "הכרם משקאות חריפ. כל פניה בנוגע למבצע יש להפנות אל מודיעין

 הכתובת האמורה. אל "סיינט מישל

יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ומקום  הםוההגרלה וכל הקשור ב , הפעילותעל תקנון זה 8.9
ת השיפוט הייחודי יהיה נתון למדינת ישראל והסמכות המקומית הבלעדית תהיה נתונה לבי

  אביב יפו.-המשפט המוסמך בתל


