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    2021סח פ   OOGRחפש את האפיקומן" באתר "פייסבוק  פעילות תקנון 

"חפש את האפיקומן" באתר מטרת הוראות תקנון זה הינה להסדיר את הכללים לפיהם ינוהל מבצע פעילות פייסבוק 

GROO של  הפייסבוק, הפעילות מיועדת לגולשי עמוד אשר נערך על ידי עורכת המבצעGROO  בכתובת 

https://www.facebook.com/grooisrael/  ) של עורכת המבצע" הפייסבוק"עמוד הלן: ל). 

, לרבות  המבצעבדבר  כלשהם  מים אחרים  בין הוראות תקנון זה לפרסו אמה כלשהי  ירה ו/או אי התבכל מקרה של סת
 ן. כל דבר וענייחר, תגברנה הוראות תקנון זה לום אמדי בכל

 גדרותה .1

 חים הבאים תהיה בתקנון זה ובכל הקשור למבצע המשמעות המופיעה לצדן: ונ למ

אייקון  באתר את האפיקומן  מצאו–  "המבצע" עמוד האתר  מן אפיקו, צלמו מסך עם  כתבו  ו  כפי שמופיע בתחתית 

המבצע   עורכת  של  הפייסבוק  עבעמוד  חופש/חירות  זה  שישו ראה  בורכם.מה  יפעל    , באתר  קומןפיהא  אתא  מצן 

, הכל  בפרס הזוכה  זכהיעל ידי עורכת המבצע    בחרתיאשר    מקורית   תשובהוישיב    מבצעבהתאם להוראות עורכת ה 

 . לתקנוןנספח א' ב  בכפוף וכמפורט

המבצע" ליום  30.03.2021מיום    –  "תקופת  המפורטיםנאלת  בכפוף  ל כה)כולל(    03.04.2021  ועד  זה.   ים   בתקנון 

קול  פי ש על    לבטלוו/או    בצעת המפקות  או לקצר אתריך ו/או להא/וזכות לשנות  האת  מה  ת לעצרומש  עצהמבת  עורכ

 . לעניין זהשמע כל טענה  הבלעדי ולא תדעתה 

 . כפר סבא, 16התע"ש שמשרדיה ברחוב   (514473230)ח.פ.  גרופר קניות חברתיות בע"מ – "המבצע"עורכת 

באתר אישי פעיל  בעל חשבון  ,  18שגילו מעל    ל,ישרא   תושב  ,(ןהל ל  7.13יף  למעט כאמור בסע )  כל אדם–  " תתףשמ"

פעל    אשרו  בעמודוסט  בפ  ענה על השאלה,  GROOשל    בעמוד הפייסבוק  חבר  נוהי  ,www.facebook.com   פייסבוק

פרטי  ו/או כל גוף שאיננו אדם  ות  נוי ארגקבוצות ו/או הת חברות ו/או  .  הר בתקנון זהנחיות כאמובהתאם להוראות ול

 אינם רשאים להשתתף במבצע זה.

המוצר השירות או  פרטי    בנספח א'. כמפורט    , בתנאים NINJA GUNן  מכשיר עיסוי פיזיותרפי נטע –  "הלזוכ  פרסה"

  כוי זי  פרס חלופי ו/או   תזכאי לקבלתתף הזכאי לפרס לפי מבצע זה לא יהיה  שמ  ,לתקנון  'פח אבנס  רטיםמפו  ותנאי ו

 הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה.וי כספי כלשהו. ו/או פיצ

 מבצעיכת האופן ער .2

המבצ .2.1 תקופת  על  במהלך  ישיב  משתתף  ל  הפייסבוקד  בעמו   שאלהע  בהתאם  המבצע  עורכת  הנחיות  של 

עורכת  וקהפייסבהמתפרסמות בעמוד   הוראות  ף בהתאם לפעל המשתתי  ,ים מזהיםת פרט לרבו   המבצע  של 

 .המבצעהפייסבוק של עורכת כנדרש בעמוד  צע,עורכת המב

   .של עורכת המבצע  פייסבוקהעמוד ב הייעודי בפוסטלרשום בתגובות  צעהמב שתתףאת התשובות על מ .2.2

, אשר  יםמבין המשיבבצע  עורכת המ  חר תב  05.04.2021מיום    יאוחר  ועד לאהמבצע  תום תקופת  סמוך לאחר   .2.3

  ה והזוכ,  דידעתה הבלע  לשיקול ם  את הזוכה בהתאצע,  המבון  ולתקנ  הפייסבוקיות בעמוד  ח פעלו בהתאם להנ

 .  זהבהתאם להוראות תקנון  לקבל את הפרסי  כאה זיהי

כאמור  הזוכהבחירת   .2.4 ובת,  לשיקוללעיל  בהתאם  תעשה  זה,  ולל  הבלעדי דעתה    קנון  המבצע  עורכת  א  של 

פי  כלאו דרישה  /ה ותביעהיה טענה ו/או  ים לא תלמשתתפ  תה.חייבת לנמק את בחיר בצע תהא  שעורכת המ

ונים לשיקול דעתה  ים ו/או הפרס ו/או אופן עריכת המבצע, ואלה נתוכ רת הזם בחימה בקשר עפר ומי מטעגרו

 . הבלעדי של גרופר

 ניין זה. כל טענה בע  , ולא תישמעתהיינה סופיות ומוחלטותע, עורכת המבצ  תהמבצע ובחירתוצאות  .2.5
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  ת עורכ  טרנט שלינהאבאתר    ותרב לם,  רס, לפיבתחי  לא  רשאית, אךע  צהמבכת  עור   היה , ת עצהמבם  סיו  עם .2.6

כל מדיה  ו בו/אחברתית של עורכת המבצע  המדיה הבעמודי  באפליקציה של עורכת המבצע ו/או  ו/או    צעהמב

  וו/א ו סייג תנאי ו/א ללא הגבלה ו/אויל לאמור לע  ותבזאת את הסכמ  ןנות   ה. הזוכהזוכה בפרס םשאת אחרת 

 .  םלשהי כיצותמורה ו/או פ לקבלת זכות 

ל פי תנאי המבצע,  פעילות המבצע, ויזכה בגין סיפור ששלח עב  פעמים מספר    מענה  לח שיו ר ישיב  ף אשתתמש .2.7

 בד. ליהיה זכאי לפרס אחד ב

 יל האישי בחשבון אחד בלבד. שימוש בפרופזכאי לעשות פייסבוק פעילים יהיה  משתתף בעל מספר חשבונות  .2.8

פי    מעמוד הפייסבוק, אשר על  ףמשתת  ו/או תגובות  ף תתמש  סירשומרת לעצמה את הזכות לה   עמבצ עורכת ה .2.9

 . המבצע  לעריכת, כדי לפגוע ו/או להזיק ו/או להפריע ותגובותיב אוו/  ודי, יש בהשתתפותשיקול דעתה הבלע

האישיים    תף,משת .2.10 פרטיו  מאפשר אשר  זהים  אינם  אליוו/או  ותו  אימות  הפעי  על  פניה  עורכת  לא  ידי  לות, 

 .צעבמה משתתף לצורךיחשב כ

2.11.  

  קבלת הפרס .1

עורכת  בו תבחר  , באופן  ייה ת זכ הודעלזוכה  המבצע    תשלח עורכת לעיל,    3כאמור בסעיף    הזוכהבחירת  לאחר   .1.1

 . ("יהת זכי"הודע)להלן:  עעורכת המבצם ל ועיידובהתאם לפרטי הזוכה כפי שהיו  צעהמב

עורכת המבצע ולאשר  ר  את בם  לבצע רישוו  ן באתר גרו ו/א להיות בעל חשבובלת הפרס על הזוכה  י לקכתנא .1.2

 . באתר את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות

ורכת  נוסח כפי שיקבע על ידי עואת עמידתו בתנאי התקנון ב  לאשר את פרטיו ההזוכ ידרשלצורך קבלת הפרס   .1.3

 ה. בעת הודעת הזכייהמבצע וישלח 

 הפרס.   תרתה במסיידי חוב המבצע תצא עורכת   הפרסקבלת ם ע .1.4

למימוש הפ .1.5 כלשהיחלה  רס  האחריות  לא תישא באחריות  עורכת הפעילות  בגין אי מימוש    על הזוכה בלבד. 

 .  שהיאה מכל סיבה על ידי הזוכ הפרס 

נבחר עלעם  קשר  יצור    עורכת המבצע נציג .1.6 עורכת המבצע    הזוכה אשר    קבלת   יוםם מימי עסקי  7  בתוךידי 

אשר הושארו על ידי   בפרטי הקשר ענה יה מבמידה ולא יה . ת הפרסנאת הזממנת לבצע  על  הזכייה  עה עלההוד

 תתף זה.ייה עבור משכהז וטל ימי עסקים, אזי תב 10מים במהלך  פע 3תתף הזוכה, זאת שהמ

 כייה. הזתכנו שינויים באופן קבלת הודעת  יי .1.7

עורכת  ש  נאיובת  ,בתקנון זהאת הודעת הזכייה כאמור    קיבל  לא   יהלפ,  משתתף  טענת  תתקבל   לא  כי,  בהרוי .1.8

 .כאמור עה הוד  שלחה עמבצה

 . תתףהמשמחמת טעות בפרטי זיהוי   ,מבצעעורכת הלא תשמע כל טענה כלפי  .1.9

על  הה   יכ   הטענ  לכ  תשמע  אלו ,  משתתף  לש  שגוי  יזיהו   בגין  אופן  בשום  אחראית  נהאי  מבצעעורכת ה .1.10 ודעה 

 מקום לזוכה. ינו הזוכה בהזכייה נשלחה לאדם שא 

  יתברר כי   אםה,  יק פרס למשתתף שזכהענא לשומרת לעצמה את הזכות שלע  המבצמובהר בזאת כי עורכת   .1.11

 . ו/או בניגוד לחוק זה וד להוראות תקנון אותו משתתף נהג במרמה ו/או בניג

,  זהתקנון  ר במוכאלמשתתף הזוכה  למשלוח הודעה  ף  פובכ  ברה.עהניתנת ל  ישית ואינה הינה אס  הזכייה בפר .1.12

הזוכה ללא רשותו, והאחריות    תתףהמשגנב ו/או הוצא מרשות  או נ/אבד ולא תישמע כל טענה בדבר פרס ש

 ף הזוכה בלבד. לשמירת ומימוש הפרס תהא על המשתת
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ו/או המוצרים אשר  ם  תיהשירו לטיב  ו/או    כותן שהוא לאיוג ומי ס   אינה נושאת באחריות מכל  מבצעה כת  עור .1.13

ו במסגר  יםהפרס הינם   ו/או עקיף אשר  ת מבצע זה,  נזק ישיר  ו/או לצד שלישי  יגרם למשתתלכל    כתוצאהף 

ית העסק  בעל  ות כאמור הנה  אחריכל ה.  , אי התאמה הקשורה בפרסים ו/או באספקתםמשימוש בו ומימושו

שה  ולא תישמע כל טענה ו/או דרי  כה,זוה/תתףהמשל  זה ו/או ע א' לתקנון  בנספח  ט  מספק השירותים כמפור

 יין זה. בענ

 פרסום המבצע .2

בעמודי המדיה באפליקציה של עורכת המבצע ו/או  ו/או    מבצעעורכת ההאינטרנט של  תר  אמבצע ייעשה בה פרסום  

קול דעתה  שיכן ובכפוף ל  לעשות  מבצעככל שתבחר עורכת ה  –  רתו/או בכל מדיה אחהחברתית של עורכת המבצע  

 . הבלעדי

 דין לות בהתאם לופע .3

  ד לעמו  , לרבות תיוג והעלאת תוכן זה  כל פעולותיו בקשר לאמור בתקנון בזאת כי  ב  ומתחייכל משתתף מצהיר   .3.1

ב  הפייסבוק במסגרת המבצע,  ורק  ויעשו אך  זכות של  נעשו  לפגוע בכל  דין, מבלי  צד שלישי,    כלהתאם לכל 

וזכו  לרבות, אך לא רק, זכויות יוצרים  לכל צד    עוולה  כלת, וכן מבלי לגרום  יות לפרטיוקניין רוחני, זכויות 

 .  שישלי

יתברר כי  במקרה שנזקים שיגרמו לה,  מלוא ה ב  עעורכת המבצריות וישפה את  כל מששתף יישא במלוא האח .3.2

המפורטת  והצהר המשתתף  אינ ת  מדויק  ותנכונ   ןלעיל  במקר   ות מלא  ןאינ ו/או    תו ו/או  שו/או  כי  ה  יתברר 

 . ו בקפידהעל יד ולא בוצע  עיללת והתחייבות המשתתף המפורט

המבצע  משתתף  כל .3.3 לעורכת  בזאת  חוזנותן  בלתי  באופן  שימוש    ר,,  מוגבלזכות  חומבת  בלתי  מידע,  כל  ר, 

תקנון זה, וזאת ללא  גרלה בהתאם לשהגיש לעורכת הה  צילום, ציור, טקסט, קטע וידיאו ו/או יצירה אחרת

   ורה.כל תמ

אין    מבצעה  ולעורכת  ףמשתת, חלה אך ורק על הףם מטעם המשתתתכניעלאת  הבגין תגובה, תיוג,  האחריות   .3.4

  נחסמו מכל סיבה שהיא.  וו/ארו  נוצלו ו/או  הועין תכנים אשר ולא תהיה כל אחריות בג 

 כללי  .4

להופיע   הזוכה  יהיה עלרוש כי תהיה רשאית לד עמבצה עורכת  שנים,  18  -מהזוכה בפרס נמוך במידה וגילו של  .4.1

ה עורכת  החויבלוו  מבצעבמשרדי  אפוטרופוסיו  ו/או  הוריו  החוקי  ועל  קיים,  ית  האפוטרופוס  ו/או  ההורה 

מידה בתנאי זה תשלול מהזוכה את  אי ע  .מבצעעורכת ה  תמציא  אותו   לת הפרסקב ל טופס אישור  ע לחתום  

 . היכלש הטבה/או קבלת תמורה/קבלת הפרס ו

ב .4.2 אבהשתתפותו  עצמו  על  קיבל  התקנון,  את  קרא  כי  המשתתף  מצהיר  תנאיו  תמבצע,  את    עליו  מקבל,  כל 

ועדכונים    סומייםשל חומרים פרורך קבלת דיוור  לצ  ולרישום פרטי  ו מביע את הסכמתכן  ו  לואןתיו במהוראו

 .יוהלך המבצע ולאחרבמ םבאמצעי המדיה השוניבנוגע למבצע ו/או לכל דבר פרסום אחר  מבצעה  עורכתשל 

ייגרמו למי  וצאה שו/או ה ו/או אובדן  ק ו/או הפסד  זוכל מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נ   מבצע עורכת ה .4.3

ו/ במישרין  הקשורים  במהמשתתפים  בעקיפין  הפעי או  נמבצעלות  פרס  ,היהול ,  בכל  שיוענק    תוצאותיה, 

 במסגרתה ו/או בכל הכרוך בכך.

 תתף.הבלעדית של המש יותוהינה באחר מבצעות בההשתתפ .4.4

ה .4.5 כל    מבצעעורכת  על  אחראים  יהיו  לא  מטעמה  מי  באתרתוכל  ו/או    מבצעהעורכת  של    ט האינטרני  קלות 

על  או  ו/של עורכת המבצע    ליקציהו/או באפאחר  ו/או בכל אתר  ע  בעמודי המדיה החברתית של עורכת המבצ

 ל סוג ומין. ת מכו/או כל תקלה אחר םפעילות לא תקינה של ספקי אינטרנט כלשה
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,  , לפרסמבצעטענה מכל סוג ומין בקשר ל  ותתפים ולכל מי מטעמם לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה ו/א למש .4.6

 ך בהם.לתקנון ו/או לכל עניין אחר הקשור והכרו

זכויו .4.7 הרוכל  הקניין  הפב חני  ת  לרבות מבצעעילות  מסחר  ,  סימני  יוצרים,  זכויות  מדגמיםפטנטים,  וסודות    , 

 .מבצעהבלעדי של עורכת ה  ישנם, הנם רכושהכל שמסחריים, כ

הזכות לפרסם ולסקר את    רהשמו  צעמבהזוכה כי לעורכת השתתף ו/או  מעם השתתפותו במבצע זה מסכים   .4.8

,  לעשיית שימוש בשמו ותמונתו  ו את הסכמת  ןא נותוה   וכי ם  המדיה השוני  וכה באמצעיכל ז   של  ועובדת זכיית

תשלום וללא כל תמורה ו/או קרדיט לזוכה ו/או  , וכל זאת ללא םשוניכל אמצעי התקשורת הו חלקם בכולם א 

 ו/או לאפוטרופסיו.   למי מטעמו

 .דעתה הבלעדי  לעצמה את הזכות למתג את הפרס על פי שקול   שומרת מבצעעורכת ה .4.9

ת המבצע,  ה הבלעדי לבטל את המבצע, לשנות את אורך תקופ ית על פי שיקול דעתהא רשא ת   מבצעורכת הע .4.10

לשנות  זה,    ןלשנות תנאי מתנאי תקנו ,  מבצעה  תנאיי המבצע, לשנות את  בכל שלב משלב  יםהפרס לשנות את  

  ודעה שתפורסם בהפים או חלקם,  לגבי כלל המשתת רט לעיל ולשנות תקנון זה,  כמפו  האת אופן בחירת הזוכ

   .קול דעתה הבלעדי, כפי שתבחר עורכת המבצע על פי שימדיה אחרת או בכל  מבצעעורכת ה אתרב

 . וכאמור או בדבר שינוי תנאי מבצעהנה בדבר סיום  לא תהא כל טע תףלמשת .4.11

 על המשתתף.  ס תחולת מס, אם בכלל, בגין זכייה בפרוכל חב .4.12

ה .4.13 ה  ,מבצעעורכת  ספק  העסק(רס  פו/או  מנה)בית  עובדיה  ,  מליה,  רשאיובני  אינם    להשתתףם  שפחותיהם 

"במבצע לרבות    לעניין"  משפחה  בני.  זה  ילסעיף  זוג,  אחים,  הור   דים,בני  אים,    הורים הורי  חיינים,  דודים, 

 . וילדים/ות

 מרה כלשהיא. ה שינוי או להפרס לא ניתן ל .4.14

, לרבות  הפרסיםת  ל פי שיקול דעתה הבלעדי, אעצמה את הזכות לשנות, להוסיף או לגרוע, עומרת לגרופר ש .4.15

ות,  ינת: איכון מבחכה בפרס כלשהו, פרס חלופי )כגרופר רשאית להציע למשתתף שז שינוי מספר הפרסים. ג

 . הבלעדי של גרופרב(, לפי שיקול דעתה סוג וכיו"יעד, 

בעמודי המדיה  או  באפליקציה של עורכת המבצע  או    מבצעורכת הע ט של  האינטרנ אתר  יפורסם בתקנון זה   .4.16

 . ו/או בכל מדיה אחרת המבצע עורכת ל החברתית ש 

ה לבית  ובע ממנו תהיה מסורעניין הנת בכל  ישראל וסמכות השיפוט הייחודי  תקנון זה יחולו דיני מדינת  על .4.17

 אביב. -בתל המשפט המוסמך

 לשון נקבה במשתמע.ר גם בן זה בלשון זכר, אמוהאמור בתקנוכל  .4.18
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 בפעילות  הפרס – 'אפח נס
  

 
 NINJA GUNן מכשיר עיסוי פיזיותרפי נטע  : אשוןרבמקום לזוכה 

 
 פרטי בית העסק 

 ( 305122418 )ח.פ BERKO שם היבואן: •
 03-5215203 טלפון לתיאום ובירורים: )בהודעת וואטסאפ בלבד( •
 10:00-17:00ה’ -שעות מענה: א’ •
 guy@hadran.co.il מייל:כתובת  •

 תקנון זהדותיהם בהנו אחראי בלעדי לאיכות, טיב וטיפול במוצרים ושירותים שפורסמו ולמידע המוצג אוהעסק  בית

 
 .מיועד לעיסוי שרירים מקצועי

 .ראשי עיסוי 4
 .סל"ד 3,600/   3,300/   3,000/  2,700/   2,400/  2,100עוצמות הפעלה:  6

 .עוצמת ההפעלההמעידה על  LED תאורת
 .שעות פעולה רצופה 3עד  אפשרתזקה המסוללה נטענת ח

 .נוחה לאחיזה  ארגונומי עיצוב
 .ידית מצופה גומי למניעת החלקה

 .כולל חוברת עם מגוון טיפולים מומלצים
 .ארץ ייצור: סין 

 .1304מק"ט: 
 .ס"מ 5x21.8x22מידות: 

 .2006ן  הדר אחריות שלורטים בתעודת ה, בכפוף לתנאים המפ2006חודשים של הדרן   6-יות לאחר
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