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  GROO 2021ת הגרלתקנון 

,  ערך על ידי עורכת המבצעתאשר   GROOהגרלת מטרת הוראות תקנון זה הינה להסדיר את הכללים לפיהם ינוהל מבצע 

  .GROOמנויי הפעילות מיועדת ל

ל ובהתאם  בכפוף  הינו  ההגרלה  חוק   לתנאי  תקנון  לפי  מסחרית  לפרסומת  הגרלות  לעריכת  הכללי  ,  העונשין  ההיתר 
  ).יתר משרד האוצר""ה(להלן:  1977- התשל"ז

, לרבות  המבצעבדבר  כלשהם  מים אחרים  בין הוראות תקנון זה לפרסו אמה כלשהי  ירה ו/או אי התבכל מקרה של סת
 חר, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. ום אמדי בכל

 גדרותה . 1
  פיעה לצדן: חים הבאים תהיה בתקנון זה ובכל הקשור למבצע המשמעות המוונ למ

באתר  רכשו    –  "המבצע" שירות  או  למוצר  ב GROOשובר  פרטיכם  את  מלאו  ו   מודע ,  להגרלה  ההגרלה  תכנסו 

  .זה תקנוןלאמור ב , הכל בכפוף וכמפורט הגדולה"הגרלה ל" ית וחודשה

  רטים בתקנון לתנאים המפו  בכפוף  הכל(כולל)    2021  וגוסטא ב  31  ועד ליום  2021  יולי  11  מיום  –  "תקופת המבצע"

פי  על    לבטלוו/או    בצעת המפקות   או לקצר אתריך ו/או להא/ וזכות לשנות  האת  מה  ת לעצשומר  עצהמבת  עורכזה.  

  . יתר משרד האוצרלתנאי ה, הכל בכפוף לעניין זהשמע כל טענה ולא תקול דעתה ש

  . , כפר סבא16ש התע"שמשרדיה ברחוב   )514473230(ח.פ.  גרופר קניות חברתיות בע"מ – "המבצע"עורכת 

, מילא פרטים אשר רכש שובר,  18שגילו מעל    ל,ישרא  תושב  ,)להלן  7.13יף  למעט כאמור בסע(כל אדם  –  "ףמשתת"

ו/או כל  קבוצות ו/או התארגנויות  חברות ו/או  .  פעל בהתאם להוראות ולהנחיות כאמור בתקנון זהו  ההגרלה  מודבע

  ע זה. להשתתף במבצאינם רשאים פרטי גוף שאיננו אדם 

חיד), (פרס י  ₪  5,000ך  סב  GROOקרדיט    1.9.2021שתתקיים ביום  "בהגרלה הגדולה"  זוכה    –  "יםים לזוכפרסה"

,  1.8.2021ביום     ,25.7.2021ביום   ,18.7.2021  שתתקיים ביום  השבועיתבהגרלה  ;  בתנאים המפורטים בנספח א'

בסך   GROOבקרדיט    (אחד בכל הגרלה)  שוניםהזוכים הרא  6יזכו    22.8.2021, ביום  15.8.2021, ביום  8.8.2021ביום  

, ביום  8.8.2021ביום , 1.8.2021ביום   , 25.7.2021ביום  ,18.7.2021 שתתקיים ביום השבועיתבהגרלה  ;₪ 1,000של 

  GROOיט  קרד.  ₪  100בסך של    GROOבקרדיט    )(בכל הגרלה  ראשונים זוכים    עשרה יזכו    22.8.2021, ביום  15.8.2021

  . לתקנון פח א'בנס, בתנאים המפורטים GROOלרכישות באתר ובאפליקציית 

הפרס הינו  ו.  פרס חלופי ו/או זיכוי ו/או פיצוי כספי כלשה  תזכאי לקבל משתתף הזכאי לפרס לפי מבצע זה לא יהיה  

 אישי ואינו ניתן להעברה. 

  

  

  
 גרלה היכת האופן ער . 2

המבצ . 2.1 תקופת  משתתף  במהלך  לוש  ירכע  ששובר  או  ו ירותמוצר  ההגרלה  בעמוד  הפרטים  את  ימלא  יעמוד  , 

 . ביתר תנאי תקנון זה

 ' לתקנון זה.  רט בנספח אשונים כמפופרסים  34סך הכל יוגרלו  . 2.2

המבצע   . 2.3 הגדולה"  תערוך  עורכת  "ההגרלה  הגדולה"(להלן:    1.9.2021בתאריך  את  על  וכן    )"ההגרלה  תודיע 

דעתה  ועיתשבהגרלה  מועד   שיקול  הבאילפי  בתאריכים  ,  8.8.2021,  1.8.2021,  25.7.2021,  18.7.2021:  ם, 
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תהיה  . עורכת ההגרלה  11:30.  ההגרלה תתקיים בשעה  )"שבועית"ההגרלה ה(להלן:    22.8.2021,  15.8.2021

 לפי שיקול דעתה.  שבועית רשאית לשנות ו/או לבטל ו/או לדחות את מועד ההגרלה ה

שובר  ש  רכרשאי להשתתף מי שיהא    יותע ושב ה  ותההגרלכל אחת מהגדולה ורלה  ההג   –לות  בכל אחת מההגר  . 2.4

 ועמד ביתר פרטי תקנון זה. ההגרלה  מילא את עמוד  ,כאמור בתקנון זה לעיל

ה  יםהזוכ . 2.5 ת תקנון  בהתאם להוראו  לקבל את הפרס  םיכאז  ויהי  "הגרלה הגדולה"ה בוכזהו   שבועיתבהגרלה 

 . זה

או  ים ו/וכזה  רתם בחימה בקשר עפר ומי מטעפי גרו כל תביעה ו/או דרישה  היה טענה ו/או  למשתתפים לא ת . 2.6

 . ונים לשיקול דעתה הבלעדי של גרופר, ואלה נת הגרלהרס ו/או אופן עריכת ההפ

 . תהיינה סופיות ומוחלטות, ולא תישמע כל טענה בעניין זה םהזוכי ת וובחיר הגרלהה תוצאות  . 2.7

לפע  צהמבכת  , תהיה עור עצהמבם  סיו  עם . 2.8   ת עורכ  טרנט שלינהאבאתר    ותרב לם,  רסרשאית, אך לא חייבת, 

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

  ו/אוו סייג ו/אאי תנ  ללא הגבלה ו/אולאמור לעיל  ובזאת את הסכמת ןנות   ההזוכ  .הזוכה בפרס םשאת אחרת 

 .  םתמורה ו/או פיצוי כלשהלקבלת זכות 

אשתתמש . 2.9 בהגרלהר  ף  הב  פעמים  מספר  ישתתף  ההגרלותה  ויזכ   מבצע,מסגרת  להשתתף  ,  באחת  יוכל  לא 

 בד. ליהיה זכאי לפרס אחד בבהגרלות נוספות ו

פי    אשר על  מעמוד הפייסבוק,  ףמשתת  ו/או תגובות  ף שומרת לעצמה את הזכות להסיר משתת  מבצעעורכת ה . 2.10

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

האישיים    תף,משת . 2.11 פרטיו  מאפשרים אשר  זהותו    אינם  אליוו/או  אימות  הפעילות,    על  פניה  עורכת  ידי 

 .השתתפותו תבוטל והוא לא יהיה זכאי לפרס גם אם עלה בגורל

  

    רסקבלת הפ . 3

עורכת  בו תבחר  , באופן  ייה ת זכ הודעלזוכה  המבצע    תשלח עורכת לעיל,    3בסעיף  כאמור    הזוכהבחירת  לאחר   . 3.1

 . )"יהת זכי"הודע(להלן:  עבצת המעורכם ל ועיידובהתאם לפרטי הזוכה כפי שהיו  עצהמב

צע ולאשר  עורכת המבר  את בלבצע רישום  להיות בעל חשבון באתר גרו ו/או  כתנאי לקבלת הפרס על הזוכה   . 3.2

 . באתר יניות הפרטיותאת תנאי השימוש ומד 

ורכת  נוסח כפי שיקבע על ידי ענאי התקנון בואת עמידתו בת   לאשר את פרטיו ההזוכ ידרשלצורך קבלת הפרס   . 3.3

 בעת הודעת הזכייה. לח בצע וישהמ

 רת הפרס. תה במסיידי חוב המבצע תצא עורכת   קבלת הפרסם ע . 3.4

עורעל הזוכה  חלה  האחריות למימוש הפרס   . 3.5 לא תישאבלבד.  הפעילות  כלשהי  כת  אי מימוש    באחריות  בגין 

 .  שהיאה מכל סיבה על ידי הזוכ הפרס 

נבחר עלעם  קשר  יצור    המבצעעורכת   נציג . 3.6 עו  הזוכה אשר  מ  7  בתוךצע  רכת המבידי  עסקים  קבלת    יוםימי 

הושארו על ידי   שרא יה מענה בפרטי הקשרבמידה ולא יה  .ת הפרסאת הזמנמנת לבצע  על  הזכייה   ההודעה על

  תתף זה.ייה עבור משכהז וטל ימי עסקים, אזי תב 10מים במהלך  פע 3 כה, זאתתתף הזושהמ

 כייה. הזויים באופן קבלת הודעת  שינ תכנויי . 3.7

עורכת  ש  ובתנאי  ,בתקנון זהאת הודעת הזכייה כאמור    קיבל  לפיה לא ,  משתתף  טענת  תתקבל   לא  יכ ,  בהרוי . 3.8

 .הודעה כאמור  שלחה עמבצה

 . תתףהמשמחמת טעות בפרטי זיהוי   ,מבצעעורכת הענה כלפי ע כל טלא תשמ . 3.9
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עודעהה   יכ   הטענ  לכ  תשמע  אלו ,  משתתף  לש  שגוי  יזיהו   בגין  אופן  בשום  אחראית  נהאי  מבצעעורכת ה . 3.10 ל  ה 

 הזכייה נשלחה לאדם שאינו הזוכה במקום לזוכה. 

  יתברר כי   אםתתף שזכה,  שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק פרס למשע  המבצמובהר בזאת כי עורכת   . 3.11

 . ו/או בניגוד לחוק זה וד להוראות תקנון תף נהג במרמה ו/או בניגמשת אותו

,  תקנון זהר בכאמולמשתתף הזוכה  הודעה    לוח למשף  פובכ  ברה.עהניתנת ל  ישית ואינה הינה אס  הזכייה בפר . 3.12

אחריות  רשותו, וה  הזוכה ללא  אבד ו/או נגנב ו/או הוצא מרשות המשתתףלא תישמע כל טענה בדבר פרס ש

 ף הזוכה בלבד. מוש הפרס תהא על המשתתלשמירת ומי

אשר    מוצריםו/או ה ם  תיהשירו לטיב  ו/או    כותן שהוא לאיומי וג  ס   אינה נושאת באחריות מכל  מבצעה כת  עור . 3.13

ו   יםהפרס הינם   ו/או עקיף אשר  במסגרת מבצע זה,  נזק ישיר  ו/או לצד שלישי  לכל  כתוצאה  יגרם למשתתף 

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

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

 בעניין זה. 

 פרסום המבצע . 4

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

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

  . הבלעדי

 דין בהתאם ל לותופע . 5

ד  לעמו  , לרבות תיוג והעלאת תוכן כל פעולותיו בקשר לאמור בתקנון זהבזאת כי  ומתחייב  כל משתתף מצהיר   . 5.1

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

וזכו  כויותלרבות, אך לא רק, ז יוצרים  זכויות  לגרום  לפרטיו  יותקניין רוחני,  כל עוולה לכל צד  ת, וכן מבלי 

 .  שישלי

יתברר כי  מקרה שבמלוא הנזקים שיגרמו לה,  ב  עעורכת המבצכל מששתף יישא במלוא האחריות וישפה את   . 5.2

המפורטת  והצהר המשתתף  אינ ת  מדויק  ות נכונ  ןלעיל  במקר   ותמלא   ן אינו/או    תו ו/או  כי  ש   הו/או  יתברר 

 . ו בקפידהעל יד ולא בוצע  עיללת והתחייבות המשתתף המפורט

משתתף   . 5.3 המבצעכל  לעורכת  בזאת  חוזר,נותן  בלתי  באופן  שימוש    ,  מוגבלזכות  מידע,  בת  בלתי  חומר,  כל 

תקנון זה, וזאת ללא  גרלה בהתאם לשהגיש לעורכת הה  ור, טקסט, קטע וידיאו ו/או יצירה אחרתצילום, צי

   ורה.כל תמ

אין    מבצעה  ולעורכת  ף, חלה אך ורק על המשתתףטעם המשתתם מתכניעלאת  הבגין תגובה, תיוג,  האחריות   . 5.4

  היא. נחסמו מכל סיבה ש ו/אורו  נוצלו ו/או  הועולא תהיה כל אחריות בגין תכנים אשר 

 כללי  . 6

להופיע   הזוכה  יהיה עלרוש כי תהיה רשאית לד עמבצה עורכת  שנים,  18  - מהזוכה בפרס נמוך במידה וגילו של  . 6.1

ה עורכת  החוקיים,    יתיבלוו  מבצעבמשרדי  אפוטרופוסיו  ו/או  החוקי  ועל  הוריו  האפוטרופוס  ו/או  ההורה 

מידה בתנאי זה תשלול מהזוכה את  אי ע  .מבצעתמציא עורכת ה  אותו  לת הפרס קב על טופס אישור  לחתום  

 . היכלש הטבה/או קבלת תמורה/קבלת הפרס ו

ב . 6.2 המבהשתתפותו  מצהיר  אמבצע,  עצמו  על  קיבל  התקנון,  את  קרא  כי  תנאיוכ   תשתתף  את    עליו  מקבל,  ל 

סומיים ועדכונים  של חומרים פרלצורך קבלת דיוור    ו לרישום פרטי  ומביע את הסכמת כן  ו  הוראותיו במלואן

 .יוהלך המבצע ולאחרבמ םבאמצעי המדיה השוניבנוגע למבצע ו/או לכל דבר פרסום אחר  מבצעה  עורכתשל 
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ו/או הוצאה שייגרמו למי  ו/או אובדן  ו/או הפסד  ק  זוכל מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נ   ע מבצעורכת ה . 6.3

ב  בעקיפין  ו/או  במישרין  הקשורים  ה פעי מהמשתתפים  נ מבצעלות  פרסהיהול,  בכל  תוצאותיה,  שיוענק    , 

 במסגרתה ו/או בכל הכרוך בכך.

 תתף.הבלעדית של המש יותוהינה באחר מבצעות בההשתתפ . 6.4

ה . 6.5 כל    צעמבעורכת  על  אחראים  יהיו  לא  מטעמה  מי  באתרקלתוכל  השל    ט האינטרני  ות  ו/או    מבצעעורכת 

על  או  ו/ליקציה של עורכת המבצע  ו/או באפ אחר  ו/או בכל אתר  בעמודי המדיה החברתית של עורכת המבצע  

 ל סוג ומין. ת מכו/או כל תקלה אחר  םפעילות לא תקינה של ספקי אינטרנט כלשה

, לפרס,  מבצעענה מכל סוג ומין בקשר לט   ומטעמם לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה ו/א תתפים ולכל מי  למש . 6.6

 לתקנון ו/או לכל עניין אחר הקשור והכרוך בהם.

זכויו . 6.7 הרוכל  הקניין  הב חני  ת  לרבות מבצעפעילות  מסחר  ,  סימני  יוצרים,  זכויות  וסודות    , מדגמיםפטנטים, 

 .מבצעכת ה הבלעדי של עור ישנם, הנם רכושהכל שמסחריים, כ

הזכות לפרסם ולסקר את    שמורה  מבצעהזוכה כי לעורכת התף ו/או  שתמעם השתתפותו במבצע זה מסכים   . 6.8

,  לעשיית שימוש בשמו ותמונתו  ואת הסכמת   ןא נותוה   וכים  המדיה השוני  וכה באמצעיכל זשל    ו עובדת זכיית

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

 או לאפוטרופסיו. ו/  למי מטעמו

 .לעצמה את הזכות למתג את הפרס על פי שקול דעתה הבלעדי   שומרת מבצעעורכת ה . 6.9

ת המבצע,  ה הבלעדי לבטל את המבצע, לשנות את אורך תקופ הא רשאית על פי שיקול דעתת   מבצעורכת הע . 6.10

לשנות  ה,  ז   ןלשנות תנאי מתנאי תקנו,  מבצעה  תנאי את    י המבצע, לשנות בכל שלב משלב  יםהפרסלשנות את  

  ודעה שתפורסםבהלגבי כלל המשתתפים או חלקם,  כמפורט לעיל ולשנות תקנון זה,    ה את 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 . 6.11

 מס, אם בכלל, בגין זכייה בפרס תחול על המשתתף.ת  וכל חב . 6.12

ה . 6.13 ה  ,מבצעעורכת  ספק  העסק)פו/או  (בית  מנהרס  עובדיה  ,  רשאיליה,  אינם  משפחותיהם    להשתתףם  ובני 

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

 . וילדים/ות

 מרה כלשהיא. ה וי או לשינהפרס לא ניתן ל . 6.14

הפרסים, לרבות  ת  גרופר שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להוסיף או לגרוע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, א . 6.15

ות,  ינת: איכון מבח כה בפרס כלשהו, פרס חלופי (כגרופר רשאית להציע למשתתף שז הפרסים. ג  שינוי מספר

 . הבלעדי של גרופרב), לפי שיקול דעתה יו"סוג וכיעד, 

בעמודי המדיה  באפליקציה של עורכת המבצע או  או    מבצעעורכת ההאינטרנט של  אתר  יפורסם בקנון זה  ת . 6.16

 . ה אחרתו/או בכל מדי  עורכת המבצע ל החברתית ש 

ה לבית  סורובע ממנו תהיה מעניין הנת בכל  ישראל וסמכות השיפוט הייחודי  תקנון זה יחולו דיני מדינת  על . 6.17

 אביב. - בתל המשפט המוסמך

 ן זה בלשון זכר, אמור גם בלשון נקבה במשתמע.ור בתקנוהאמכל  . 6.18
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  הגרלה הפרסים ב – 'פח אנס
  
  

  : אשוןבמקום רלזוכה  תושבועי ותהגרל
  1כמות פרסים: 

ובאפליקציית    GROOיט  קרד  ₪  1,000  - הפרס   באתר  ומדיני,  GROOלרכישות  השימוש  לתנאי  ות בהתאם 
  הפרטיות באתר גרו. 

  חודשים בלבד.  24- ל  הינו  GROOתוקף הקרדיט 

הע הינו בית  ו   סק  במוצרים  ולטיפול  לטיב  לאיכות,  הבלעדי  שפורסמ /האחראי  בשירותים  באתר    ואו 
  . GROOובאפליקציית 

  :  שניבמקום לזוכה 
    10 :כמות הפרסים

אי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר  בהתאם לתנ,  GROOלרכישות באתר ובאפליקציית    GROOיט  קרד  ₪  100
  גרו. 

  חודשים בלבד.  24- הינו ל  GROOהקרדיט תוקף 

הע הינו בית  ו   סק  במוצרים  ולטיפול  לטיב  לאיכות,  הבלעדי  שפורסמו  או/האחראי  באתר    בשירותים 
  . GROOובאפליקציית 

  :  אשוןרבמקום לזוכה ההגרלה הגדולה 
   1 :כמות הפרסים

ובאפליקציית    לרכישות  GROOיט  קרד  ₪  5,000 השימו,  GROOבאתר  לתנאי  הפרטיות  בהתאם  ומדיניות  ש 
  באתר גרו. 

  חודשים בלבד.  24- הינו ל  GROOתוקף הקרדיט 

הע הינו בית  הבלעדי    סק  ו האחראי  במוצרים  ולטיפול  לטיב  שפורסמו/לאיכות,  בשירותים  באתר    או 
  . GROOובאפליקציית 

  

  


