תקנון פעילות "ויזיונר"
 .1הגדרות
לוריאל ישראל קוסמטיקס בע"מ (להלן" :לנקום") עורכת פעילות נושאת פרסים ("הפעילות") שתנאי
ההשתתפות בה מפורטים בתקנון זה.

 .2פרשנות
 .2.1בכל מקרה של סתירה ו  /או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים
כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר הפעילות ,תגברנה הוראות תקנון זה.
 .2.2בתקנון זה השימוש הינו בלשון נקבה לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון זכר ו  /או רבים.
 .2.3החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.
 .2.4מונחים ,מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו ,יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף
המחשבים ,האינטרנט והסלולר.

 .3תקופת הפעילות
 .3.1הפעילות תחל בתאריך  10בנובמבר 2017 ,בשעה  16:00ותמשך עד גמר המלאי או עד לתאריך
 30בדצמבר  2017בשעה "( 18:59תקופת הפעילות") לפי שעוני מחשבי לנקום  ,המוקדם
מבניהם.
 .3.2לנקום לא תהיה אחראית לפעילות לאחר סיומה ,לרבות במקרים בהם תיוותר הפניה לפעילות
נשוא פעילות זה באמצעי המדיה השונים לאחר תקופת הפעילות .כמו כן ,לנקום שומרת לעצמה
את הזכות לשנות ו  /או להאריך ו  /או לקצר את תקופת הפעילות ו  /או לבטלה מכל סיבה שתראה
לה סבירה לעניין זה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ולא תשמע ו  /או תתקבל כל תביעה ו  /או טענה
ו  /או דרישה כנגד לנקום ו  /או מי מטעמה בקשר לעניין זה.

 .4כללי הפעילות ותנאי ההשתתפות בו
 .4.1כל המעוניינים להשתתף בפעילות ילחצו על ההפניה המקושרת ( )Linkהמופיעה בטאב
הפעילות בדף ( )Pageשל לנקום באתר הרשת החברתית פייסבוק ( .)Facebookההפניה
המקושרת מפנה את המשתתפים לעמוד ייעודי בו ניתן להשתתף בפעילות בכפוף לאמור
בתקנון זה.
 .4.2המשתתפות בפעילות מוזמנות למלא את פרטיהן האישיים לצורך קבלת דוגמית  2מ"ל של קרם
רב תועלתי מתקדם מסדרת "ויזיונר" . SPF20
 .4.3כתיבת הפרטיים האישיים באתר לנקום הינה באחריות המשתתפת בלבד.
 .4.4כל הגולשות שימלאו את פרטיהן האישיים תזכינה בדוגמית  2מ"ל כאמור לעיל בסעיף 4.2
שתישלח אליהן עד הבית באמצעות דואר ישראל ,לאחר סיום הפעילות.

 .4.5מובהר בזאת ,כי היה ומשתתפת התנהגה או נחשדה בהתנהגות לא חוקית ו  /או התנהלותה
מפרה הוראות תקנון זה ו  /או הוראות כל דין ,אזי לנקום תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה
הבלעדי והמוחלט ,לפסול משתתפת זו מן הפעילות ו  /או לא להחשיב השתתפותה הספציפית או
בכלל ו  /או לפסול זכייתה בפרס ,ככל שזכתה ,וזאת ללא צורך במתן נימוק ו  /או הצדקה לאותה
משתתפת (או זוכה ,לפי העניין) ,ולא תהיה לאף משתתפת (או לזוכה ,לפי העניין) כל טענה ו  /או
דרישה כלפי לנקום ו  /או מי מטעמה.

 .5הפרסים וכללי הזכייה בהם
 7,000 .5.1הגולשות הראשונות בתקופת הפעילות שירשמו פרטיהן ,תזכינה בדוגמית  2מ"ל של קרם
רב תועלתי מתקדם מסדרת "ויזיונר"  .SPF20המשתתפות תוכרזנה כזוכות עם סיום הפעילות.
 .5.2לא ניתן לרשום יותר מכתובת אחת.
 .5.3לנקום לא תישא באחריות לחוסר שביעות רצון של הזוכה מהפרס ,ולא ניתן יהיה להחליף או
לשנות את הפרס.
 .5.4הפרסים הינם אישיים לזוכות בלבד ,ואינם ניתנים להסבה ,לשעבוד ,לשינוי ,למכירה ,להחלפה או
להמרה ,לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.
 .5.5למען הסר ספק מובהר בזה ,כי הזכייה בפרסים כוללת אך ורק את הקבוע בתקנון זה .כל הוצאה
נוספת בקשר עם השתתפותה של הזוכה או בקשר למימוש הפרסים ,לרבות כלכלה ,הוצאות
נסיעה ,הוצאות מיוחדות בגין מגבלות של הזוכה וכיו"ב ,יחולו על הזוכה עצמה בלבד.
 .5.6לנקום שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ,לגרוע ולשנות את הפרס ו  /או להציע פרסים חלופיים,
על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .5.7לנקום לא תישא באחריות לכל נזק שיגרם לזוכות (בין אם ישירים ובין אם עקיפים) בקשר לפרס ו /
או לכל מרכיב אחר הכלול בו ,ולא תישמע ו  /או תתקבל כנגד לנקום כל טענה ו  /או דרישה ו  /או
תביעה בקשר לכך.

 .6כללי
 .6.1תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והינו חוזה לכל דבר ועניין .התקנון ממצה את
זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות בפעילות ,מהוה הסכמה מלאה של המשתתפת לכל
האמור בו.
 .6.2יובהר ,כי לנקום תהא רשאית לא לאפשר למשתתפת ליטול חלק בפעילות או לזכות בפרס (אם
זכאית לכך) ,באם הפרטים האישיים שמסרה הינם חסרים ,בלתי מדויקים ,או בלתי מעודכנים ו  /או
אם השתתפותה הינה בניגוד לאמור בתקנון זה ו  /או הוראות כל דין ולא תשמע ו  /או תתקבל כל
טענה ו  /או דרישה ו  /או תביעה כנגד לנקום בקשר לכך.
 .6.3לנקום או מי מטעמה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו  /או איחור ו  /או שיבוש
בפעילות ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,בקווי בזק ו  /או במערכות האינטרנט ו  /או
בעמוד הפעילות ו  /או הדף ( )Pageשל לנקום בפייסבוק  ,אשר יגרמו מכל סיבה שהיא ,בין היתר

ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,מחמת כוח עליון ו  /או מחמת אירועים שאינם בשליטת לנקום ואלו
לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו אף משתתפת בכל סעד ו  /או זכות .במקרה של תקלה ו /
או שיבוש כאמור ,תהיה לנקום רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה ,לבטל את הפעילות ,לשנות
את תנאיה ,לשנות את כמות הפרסים ו  /או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון .כל פעולה
כאמור תיחשב כתוספת לתקנון הפעילות ותחייב כל אדם ו  /או משתתפת בפעילות .למען הסר
ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יובהר כי לאף אדם ,לרבות למשתתפת כלשהו בפעילות,
לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט לנקום עקב תקלה ו  /או שיבוש
כאמור לעיל וכי לנקום אינה ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו  /או עקיף ,לרבות כל הוצאה,
אבדן ,הפסד וכיו"ב ,שיגרמו לאדם כלשהו ,בין אם במישרין ובין אם בעקיפין ,לרבות למשתתפת
בפעילות ,עקב ו  /או בקשר עם תקלה ו  /או שיבוש בפעילות ו  /או עקב הפעולות שתנקוט לנקום
כאמור.
 .6.4מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר ,כי במידה ומסיבה כלשהי (לרבות כשלים טכניים ואחרים
אשר אינם בשליטת המשתתפת) לא יקלטו מועדי ותוצאות השתתפותם של משתתפים בפעילות ו /
או בשל תקלה תוכרז משתתפת שעל פי תנאי תקנון זה לא היתה אמורה להיות מוכרזת כזוכה
בפעילות או תימסר לה בשגגה הודעה זכייה ("הזוכה השגויה") ,כי אז לנקום תהא רשאית לבטל
את זכייתה של הזוכה השגויה ואין ולא תהא ללנקום כל אחריות ו  /או חובה כלפי הזוכה ו  /או
הזוכה השגויה ו  /או כל משתתפת בפעילות ו  /או כל אדם אחר ולא תעמוד למי מהם כל טענה ו /
או דרישה ו  /או תביעה כלפי לנקום בקשר לכך.
 .6.5המשתתפת בפעילות מודעת לכך ,כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות ,מערכות
התקשורת ,המחשוב והרישום הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות או תקלה ,לרבות
תקלות הנובעות מטעויות אנוש .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,תתכנה תקלות טכניות שימנעו,
בין השאר ,קליטת הפרטים במערכות.
 .6.6מבלי לגרוע מכלליות האמור ,ידוע למשתתפת כי השתתפות בפעילות הינה לצורכי שעשוע ,כי
עלולות ליפול טעויות בפעילות והיא מצהירה כלפי לנקום באופן בלתי חוזר כי אין לה ולכל הבאים
בשמה או מטעמה ,כל טענה ,תביעה או דרישה כלפי לנקום בכל הקשור במישרין או בעקיפין
בפעילות ,ניהולה ,תוצאותיה ו  /או כל הכרוך בה .ההשתתפות בפעילות הינה באחריותה הבלעדית
של המשתתפת ו  /או הזוכה ולנקום ו  /או מי מטעמה לא תהא אחראית כלפי המשתתפת ו  /או
הזוכה לכל נזק ו  /או אובדן ו  /או הוצאה אשר ייגרם למשתתפת ו  /או הזוכה ו  /או למי מטעמם,
בקשר ישיר או עקיף עם הפעילות ו  /או בקשר ישיר או עקיף על הפרסים.
 .6.7לנקום תהיה רשאית להפסיק בכל עת ,ולאלתר ,מכל סיבה שהיא ,לפי שיקול דעתה המוחלט
והבלעדי ,את הפעילות ו  /או לשנות את כל תנאיה או חלק מהם ו  /או את הפרסים ו  /או את
מרכיביהם ,בכל עת וללא הודעה מוקדמת והמשתתפות מוותרות על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי
תנאי הפעילות.
 .6.8לנקום שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי תקנון זה מעת לעת וללא מתן הודעה מראש .השינוי
כאמור יכנס לתוקף באופן מיידי מרגע פרסומו .באחריות המשתתפות להתעדכן בשינויים שחלו,

אם חלו ,בתקנון זה .השתתפות בפעילות ,מהווה הסכמת כל משתתפת להוראות תקנון זה ולתנאיו
המעודכנים והמתוקנים ,כפי שיהיו בכל עת.
 .6.9כל הזכויות ,מכל מין וסוג שהוא ,לרבות זכויות הקניין הרוחני בכל הקשור לפעילות ,שייכות ללנקום
או לצדדים שלישיים אחרים ולמעט הקבוע בתקנון זה ,אין להעתיק ,לשכפל ,לצלם ,להפיץ ,לפרסם
או לשמור ברשות המשתתפת כל חלק מן הנ"ל .מובהר בזאת ,כי למעט הקבוע בתקנון זה ובכפוף
להוראות כל דין חל ,אין לעשות כל שימוש בכל תמונה ,סרטון ,עיצוב ,טקסט ,מידע ,קובץ ,תוכן,
שם מסחרי ,סימן מסחר ,לוגו ,צליל ,קוד מקור ,קוד יעד ,תוכנה ,תוכן או בכל זכות אחרת של לנקום
או צדדים שלישיים אחרים מבלי לקבל הסכמתם של אלו (לפי העניין) מראש ובכתב.
 .6.10עובדי החברות לוריאל ישראל קוסמטיקס ועובדי משרד מקאן אריקסון ישראל אינם רשאים
להשתתף בפעילות .האיסור חל גם על בני משפחותיהם של הנ"ל .לעניין סעיף זה" ,בני משפחה" -
אבא ,אמא ,אח ,אחות,בן-זוג ,בן ,בת.
 .6.11אין בתקנון זה בכדי לגרוע מאילו מזכויותיה של לנקום על פי תנאי שימוש ו  /או תקנונים אחרים
המפורסמים על ידה.
 .6.12כל סעיף מסעיפי תקנון זה עומד בפני עצמו ,וגם אם ייקבע כי סעיף מסוים הינו בלתי חוקי ,בטל
או לא אכיף ,לא ישפיע הדבר על שאר סעיפי התקנון.
 .6.13עותק מתקנון הפעילות ימצא במשרדי החברה.
 .6.14עותק מתקנון זה יועמד לעיון לכל דורש ללא תמורה.
לנקום מאחלת למשתתפים הצלחה.
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הצהרת נגישות – תקנון פעילות ויזיונר
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 בעולם Web Content Accessibility Guidelines 2.0 :ברמה .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 :

