
SUMMER"תקנון PARTY"

הגדרות

" אוהמשביר"
"עורכת ההגרלה"

"החברה"או
נתניה,1הצורןמרח',514357458ח.פ.בע"מ,כלבובתילצרכןהמשביר
42506.

תקנון זה."התקנון"

/Club365מועדוןלקוחותעבורנערךהמזל""גלגלמבצע"מבצע ההגרלות" Family365החברה
שעומדים בתנאי תקנון זה.

"סניפי המשביר
המשתתפים במבצע"

כל סניפי המשביר, למעט סניף העודפים, כפי שמפורט ברשימת הסניפים
שכתובתו,THREESIXTYFIVEהמשביר,שלהאינטרנטבאתרהמופיעים

https://365mashbir.co.il/.

"ההגרלה"

שלבסיבובמזכההמשבירממוצריומעלהשקלים365שלבסכוםרכישה
בפרסיםזכייהויאפשרבמבצעהמשתתפיםבסניפיםיוצבאשרהמזלמכונת
להוראותובכפוףבהתאםהנערךהמבצע,במסגרתשונות,והטבותשונים

העונשין,חוקלפימסחריתלפרסומתהגרלותלעריכתהכלליההיתר
התקנון.ולהוראות)הכללי""ההיתר(להלן:1977התשל"ז-

"המפקח על
ההגרלה"

בע"מ,כלבובתילצרכןהמשבירבחברתהכספיםסמנכ"ליונה,ענתרו"ח
נתניה.תעשיה,אזור,1הצורןמרחוב

/Club365חבר/ת"משתתף בהגרלה" Family365,ומבקשבתקנוןהמפורטיםבתנאיםעמדאשר
להשתתף בהגרלה ופועל לשם כך בדרכים המפורטות בתקנון.

כפיבהטבהאובפרסיזכהאשרלהלן,כהגדרתובמבצע,חוקימשתתף"זוכה"
שיפורט להלן.

או"הפרסים"
תיאור הפרסים וההטבות בטבלה שבתקנון זה."ההטבות"

תקופת מבצע"
"ההגרלות

אולהאריךרשאיתתהאהמשביר31.7.22ליום.ועד24.7.22התאריכיםבין
לקצר את תקופת המבצע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף להוראות הדין.

"שעות פעילות מבצע
ההגרלות"

משעת פתיחת סניף  המשביר ועד לשעת סגירת הסניף.

https://365mashbir.co.il/


פרשנות
המבוא לתקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו..1

כלשהםאחריםפרסומיםלביןזהבתקנוןהאמורביןכלשהיהתאמהאיו/אוסתירהשלמקרהבכל.2
דברלכלזהתקנוןהוראותתגברנההשונים,התקשורתבאמצעירקלאאךלרבותהמבצע,בדבר
ועניין.

כותרות הסעיפים הינן לנוחות ההתמצאות בלבד ולא תהא להן משמעות לעניין פרשנות התקנון..3

המשבירובסניפינתניה,4צורןברח'החברההנהלתבמשרדישמוריםיהיוזהמתקנוןהעתקים.4
/https://365mashbir.co.ilשכתובתוהאינטרנטבאתרוכןבמבצעהמשתתפיםהארץברחבי

").אתר האינטרנט("

תנאי השתתפות במבצע ובהגרלה

/Club365לחברימיועדהמבצע.5 Family365רכישהביצעואשרבלבד,ומעלה)18(בגילבגירים
תתאפשרבהגרלהוהשתתפותםיותראו365₪שלבסכוםזהבתקנוןכהגדרתםהמשבירבסניפי

בכפוף לעמידה בתנאי תקנון זה, והכל באופן שיפורט להלן.

ולהשתתףמזכהרכישהלבצעיוכלבהגרלהשמשתתףהפעמיםמספרעלהגבלהאיןכימובהר,.6
לתנאיבכפוףוהכלהקנייה,ביוםרקאפשריתבהגרלההשתתפותבהגרלה,נוספתהשתתפות

ההשתתפות כאמור בתקנון.

אריקסון,מקאןהפרסוםמשרדהמועדון,המשביר,-ההגרלהעורכתעלאסורהבהגרלהההשתתפות.7
מיאומהאלהאחדכלשלמשפחותיהםובניעובדיהםשותפיהם,מנהליהם,וכןההגרלה,עלהמפקח

מהם.

ההשתתפות בהגרלה כפופה לעמידה בתנאים המפורטים בהיתר הכללי..8

החברה שומרת על זכותה לבקש ממשתף ההגרלה להציג תעודת זהות להוכחת זכות להשתתפות..9

ההשתתפות בהגרלה

/Club365כלעלבהגרלהלהשתתףמנתעל.10 FAMILY365הבאות:הפעולותאתלבצע

ויותר365₪שלבסכוםזהבתקנוןכהגדרתםהמשבירמסניפיבאחדמוצריםרכישתלבצע.10.1
סיבובלסובבבהגרלהלמשתתףתקנהמזכהרכישהביצוע).המזכה""הרכישהולהלן:(לעיל
המציגהקבלהכלכייצויןזה.בתקנוןכהגדרתםהמשבירבסניפישיוצבהמזלבגלגלאחד
מכונתשלבלבדאחדסיבובההגרלהלמשתתףמקנהויותר365₪שלמזכהרכישהסכום

המזל.

שובריקבלכלשהי,הטבהאובפרסההגרלהמשתתףיזכהאםהמזל,במכונתסיבובלאחר.10.2
למימוש ההטבה או את הפרס בו זכה באופן מיידי.

/Club365חבר/ת.10.3 Family365בכפוףההגרלותבמבצעאחתפעםלהשתתףרשאייהיה
לביצוע רכישה מזכה נוספת כהגדרתה לעיל.
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הכולליםמזלגלגלבמבצע,משתתפיםאשרבסניפיהתציבהמשבירההגרלותמבצעלצורך.10.4
פרסים ו/או הטבות שונות בהם יוכלו לזכות משתתפי ההגרלה.
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הפרסים

להלן פירוט הפרסים ו/או ההטבות אשר יחולקו במסגרת מבצע ההגרלות:.11
סה"כשוויכמותתיאור הפרס או ההטבה

52,560      365₪144365.00₪ע"סגיפטקארד

18,000      50₪36050.00₪ע"סגיפטקארד

10,950      30₪36530.00₪ע"סגיפטקארד

14,600      20₪73020.00₪ע"סגיפטקארד

25,000      25₪1,00025.00₪ע"סגיפטקארד

30,000      15₪2,00015.00₪ע"סגיפטקארד

1K83,860      1,40059.90₪משקולותסט

11,980      20059.90₪כפפות אימון

111,860    1,40079.90₪גומית אימון

74,850      1,50049.90₪דילגית

59,880      1,20049.90₪מגבת לאימון

23,960      40059.90₪פאוץ אימון

95,840      1,60059.90₪שתיהכוסות4

199,800    2,00099.90₪תיק ים קנת קול

999,500    5,000199.90₪ארנקים

493,900    10,00049.39₪מטבחמגבות4מארז

249,500    5,00049.90₪ידייםמגבות10מארז

79,840      1,60049.90₪סט סכינים

12,915      35369.00₪ליידי מיליון לאשה

3,586        14424.90₪בושם אדידס לגבר

10,500      35300.00₪בושם ואן מיליון לגבר

LEDמסך 32" CROWN35749.00₪      26,215

1000W35559.00₪      19,565קערהליטר5שולחנימיקסר
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TOשייקבלנדר GO70159.00₪      11,130

6,230        7089.00₪נירוסטהפרוסות2לחיצהטוסטר

150,000    1001,500.00₪טבעות יהלום

36,423₪ 2,876,021

והאחריותלפרסיםהקשוריםהשירותו/אוהפרסיםלאיכותו/אולטיבאחראיתאינההמשביר.12
הספקו/אוהשירותנותןו/אוהמשווקו/אוהיבואןו/אוהיצרןשלהינהלאמורהקשורבכלהבלעדית

כימובהרספק,הסרלמעןהנ"ל.אצללמקובלובהתאםדיןלכלבהתאםהעניין,לפיפרס,כלשל
מיו/אובהגרלהמהזוכיםאחדולכלולאיכותולאספקתוהפרס,לטיבאחריותבשוםתישאלאהמשביר
נזקו/אואירועבגיןלרבותההגרלהעורכתכפיתביעהו/אודרישהו/אוטענהכלתהיהלאמטעמם

ו/או הוצאה שיגרמו בקשר עם הפרס.

מימוש(אומימושםטרםעתבכלמהםאחדכלאוההטבותו/אוהפרסיםאתלשנותרשאיתהמשביר.13
מהותיתבצורהיפחתלאהמשביר),קביעת(לפיהחלופיהפרסששוויובלבדבפועל,מהם)אחדכל

משווי הפרס שצוין בתקנון זה.

לאוהואלאֵחרההטבהו/אוהפרסאתלהמחותו/אולהסבלהעביר,רשאייהאלאבהגרלההזוכה.14
יהא רשאי להמירה בכסף, בשווה כסף ו/או לקבל זיכוי בגינה.

ההגרלה

המפקחשלבפיקוחותיערכנהההגרלותיום.כלהגרלותמספריערכוההגרלותמבצעתקופתלאורך.15
מועדאתלשנותרשאיתתהאהמשבירביצוען).עלפיקוחלצורךמטעמושימונהמישלבפיקוחו(או

ההגרלות ומספרן לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מזכהחשבוניתויציגמזכהרכישהיבצעאשרבהגרלהמשתתףכלכדלקמן:תהיהההגרלהשיטת.16
בלבדאחדסיבובבמבצע,המשתתפיםהמשבירבסניפישיוצבהמזל,במכונתסיבובלסובבזכאייהא

הנההפרסקבלתלעיל.הפרסיםברשימתהמפורטיםההטבותאומהפרסיםבאחדיזכהבסיומו
בכפוף להצגת חשבונית מזכה.

בכפוףוזאתלזכייתו,בהתאםההגרלהלמשתתףההטבהאוהפרסיחולקהמזלבמכונתסיבובלאחר.17
לרשימת הפרסים המצורפת לתקנון זה ולפירוט הכתוב בה.

תוצאות ההגרלה כפי שתיקבענה תהיינה סופיות ולא תהיינה ניתנות לערעור בכל דרך שהיא..18

ספקהבנה,אישלמקרהבכללהכריעמשתתפים,בפניותלטיפולאחראייהאמטעמומיאוהמפקח.19
אוזוכהלרבותמשתתףלביןהמשבירביןמחלוקתבכללהכריעוכןהתקנוןבפרשנותלרבותקושיאו

לטוען לזכייה.

והמשתתףוענייןדברלכלומחייבתסופיתהינהזהלמבצעהקשורבכלמטעמומיאוהמפקחהחלטת.20
מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת המפקח.

המפקח על ההגרלה

המפקח על ההגרלה ידאג לקיום כללי המבצע וההגרלה בהתאם להוראות התקנון והדין החל..21
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לכהןהסכמתועלהאוצרשבמשרדמסחריתלפרסומתההגרלותלרכזיודיעההגרלהעלהמפקח.22
כמפקח קודם לתחילת המבצע.

תוךידועלחתוםדו"חהאוצרשבמשרדמסחריתלפרסומתההגרלותלרכזימסורההגרלהעלהמפקח.23
הגרלותלעריכתהכלליההיתרלהוראותבהתאםוהכולהמבצע,תקופתמתוםימים)60(שישים

לפרסומת מסחרית.

הדו"חמראש.תיאוםולאחרהרגילותהעבודהבשעותההגרלהביצועעלהמפקחבדו"חלעייןיהיהניתן.24
נתניה.,1צורןברחוב"המשביר"רשתהנהלתבמשרדייימצא

עורכתלביןלזכייהמועמדו/אומשתתףשביןמחלוקתבכליכריעמטעמומיאוההגרלהעלהמפקח.25
כןלזכייה.טועןשלאוזכייהשלטענהלכלבקשרו/אועצמםלביןלזכייההמועמדיםביןו/אוההגרלה

וכןהמשתתפיםלפסילתבמבצע,המשתתפיםשללכשירותםהקשורבכללפסוקמוסמךהמפקחיהיה
במקרה של אי הבנה ו/או פרשנות הוראות התקנון.

הכרעתו של המפקח על ההגרלה בכל עניין שבתחום אחריותו היא סופית ואינה ניתנת לערעור..26

ההטבותו/אובמבצעהמשתתפיםהמוצריםו/אוהפרסטיבעלאחראיאינוההגרלהעלהמפקח.27
המוענקות לחברי המועדון במבצע זה ו/או הקונספט של המבצע.

שונות

זה,תקנוןלהוראותבהתאםבמבצע,ההשתתפותזכר.בלשוןבלבד,נוחותמשיקולימנוסח,זהתקנון.28
מיועדת לגברים ולנשים כאחד.

עצם השתתפות משתתף במבצע זה תיחשב כהסכמה מצדו לכל תנאי תקנון זה..29

ו/אוהמבצעמשךאתלעדכןו/אולשנותרשאיתתהיהוהמוחלט,הבלעדידעתהשיקולפיעלהמשביר,.30
תהיהכןשהיא.סיבהמכלוענייןדברבכלהמוצעיםהפרסיםאתו/אוזהתקנוןהוראותו/אוהמבצעכללי

ביטולו/אושינויכלוהבלעדי.המוחלטדעתהשיקולפיעלעתבכלהמבצעאתלבטלהמשביררשאית
/Club365לחבריהמשביר.שלדעתהשיקולפיעליפורסםהתקנוןשל Family365כלתהיהלא

טענה בדבר סיום המבצע ו/או שינוי תנאי המבצע כאמור בסעיף זה.

כיוייתכןלוגיסטית,מבחינהמורכבמבצעהנוזה,שמבצעלוידועכיומאשרמסכיםמצהיר,המשתתף.31
שלבבכלשיבושים,לרבותתקלות,ו/אוהפרעותו/אושיבושיםלהתרחשעלוליםהחברה,מאמציאףעל

אתלקבלו/אובפרסלזכותו/אובמבצעמלהשתתףמהמשתתףלמנועכדיבהםישאשרהמבצעמשלבי
מכלמטעמםמיכלו/אוההגרלהעורךו/אוהמפקחו/אוהחברהאתלפטורמסכיםוהמשתתףהפרס,

טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד בגינם.

כלשהיחבותליצורכדיבהשתתפותוואיןהמשתתףשלהבלעדיתבאחריותהינהבמבצעההשתתפות.32
לאההגרלהועורכתהמשתתף,כלפיהמפקחו/אובמקומהמיו/אומטעמהמיו/אוההגרלהעורכתשל

אובמישריןהקשוריםהמשתתפיםמןלמישייגרמוהוצאה,אואובדןהפסד,נזק,לכלבאחריותתישא
בעקיפין למבצע ו/או להגרלה, ניהולם, תוצאותיהם על כל הכרוך והנובע מכך.

המפקחו/אוהמשבירנגדטענהו/אודרישהו/אותביעהכללזוכהו/אולמשתתףתהיהלאמקרהבכל.33
ובהגרלותבמבצעבעקיפין,ו/אובמישריןהקשור,ודברענייןבכלמטעמם,מיאוההגרלהעורכתו/או

הפרסומימושלקבלתההגרלה,לאופןהקשורבכלהאמור,מכלליותלגרועומבלילרבותבמסגרתו,
ולנותני השירותים הקשורים בכך.

בפרסוהזוכהמשתנות,ובנסיבותמיוחדיםבתנאיםתלוילהיותעלולהפרסמימושכילכך,מודעהזוכה.34
וכל מי מטעמו מוותרים מראש על כל טענה בכל הקשור בכך.
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ידועלשנרכשוהמוצריםשלעסקהביטולו/אוהחזרהלביצועההגרלהמשתתףיפעלבומקרהבכל.35
אתגםלהחזירההגרלהמשתתףיחויבדין,לפיו/אוהחברהשלהמוצריםהחזרתלמדיניותבהתאם

הפרס או ההטבה בהם זכה במסגרת ההגרלה.

משנהחקיקת/אותקנהלכלוכןהחוקבהוראותלשינוייםישראל,מדינתלחוקיכפוףהמבצעתקנון.36
אחרת התקפה מכוח חוק.

שיפוטסמכותיפו-אביבבתלהמוסמךהמשפטלביתתהאהמבצע,תנאישעניינהמחלוקתבכל.37
ייחודית ובלעדית.

שימוששלחשדותויועלובמידהו/אוהמבצעתקנוןהוראותאתההגרלהמשתתףיפרבומקרהבכל.38
במבצעההגרלהמשתתףשלהשתתפותואתלמנוערשאיתהמשבירתהאהניתנות,בהטבותלרעה

הפסקתבגיןמטעמהמיו/אוהמשבירכנגדתביעהו/אוטענהכלההגרלהלמשתתףתהיהולא
ההשתתפות במבצע בנסיבות דנן.

ו/אואחריםלפרסיםו/אוכסףלשווהו/אולכסףלהמרהניתניםאינםוהפרסיםקארדגיפטכרטיסי.39
למוצרים אחרים.

חובתו/אולניכוידרישהו/אואגרהו/אוהיטלו/אומסלתשלוםדרישהו/אואגרהו/אוהיטלו/אומסכל.40
מכלליותלגרועומבלילרבותכאלה,קיימיםיהיוואםכאלהשקיימיםככלהמס,מרשויותלמידיווח

באחריותוהינםכאמור),חובהשקיימתוכלל(באםהפרסיםבגיןהכנסהמסתשלוםחובתלעיל,האמור
עללכךהקבועבמועדבתשלומו,חייביהיהוהזוכההבלעדיחשבונוועלבמבצעזוכהכלשלהבלעדית

מכלמסכלבתשלוםחייבתתהיהלאהמשבירספק,כלהסרלמעןפרס.כללקבלתכתנאידין,כלפי
מין וסוג שהוא בקשר עם הפרסים ו/או מימושם ו/או בכל הקשור ו/או הנוגע למבצע.

המצוינתוןכללכך,תידרשאםאחרת,רשותלכלו/אוהמסלרשויותלהעביררשאיתתהאהמשביר.41
בידההמצוינתוןכללעיל,האמורמכלליותלגרועומבלילרבותהמבצעעםבנוגעו/אובקשרבידה

בקשר עם שמות המשתתפים בהגרלה והזוכים באילו מהפרסים.
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