תקנון מבצע שעורכת חברת לנובו ישראל בע"מ

תקנון מבצע שכר לימוד לשנה לסטודנטים 2020
.1

הגדרות כלליות
"לנובו"

חברת לנובו ישראל בע"מ ,ח.פ  513646430מרחוב הפסגות 9
פתח תקוה.

"המבצע"

מבצע שיווק והגרלה נושאת פרסים בהתאם להיתר הכללי
לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין
התשל"ז "( 1977 -ההיתר הכללי") ואשר תקנון זה הוא
תקנונו.

"אתר המבצע"
"תקופת המבצע"

אתר האינטרנט שכתובתו
 ,http://camp.mini-sites.net/lenovo_bts_19בו מתפרסם מידע
על המבצע ,התקנון ,ובו יתפרסם שם הזוכה.
המבצע יערך בין התאריכים  14.9.2020בשעה  10:00בבוקר
ועד  31.10.2020בשעה ( 23:59להלן" :תום תקופת
המבצע").

"תקופת ההשתתפות
במבצע"

ניתן יהיה להעלות פרטים באתר המבצע לצורך השתתפות
בהגרלה החל מיום  14.9.2020בשעה  .10:00המועד האחרון
להעלאת פרטי המשתתף באתר המבצע לצורך השתתפות
בהגרלה יהיה יום  15.11.2020בשעה ( 23:59להלן" :תום
תקופת ההשתתפות במבצע").

"מועד ביצוע ההגרלה"

ההגרלה תיערך בתאריך  ,1.12.2020בשעה  16:00במשרדי
לנובו או בכל מקום אחר שיבחר על ידי לנובו.

"המפקחת על
ההגרלה"

עו"ד לימור פרקש דנון ת.ז ,028804102 .משרד ורגון דנון
ושות' ,עורכי דין מרחוב בר כוכבא  23בני ברק.

"משתתף"

אחד מאלה :בגיר ,כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית
והאפוטרופסות ,התשכ"ב –  ,1962או קטין שקיבל את
הסכמת הורהו או אפוטרופסו החוקי ,ואשר הינם אזרחי
ישראל ו/או בעלי היתר כניסה ושהייה תקף על פי כל דין,
בעלי אישור רישום ללימודים אקדמאים לשנת הלימודים
תשפ"א  ,2020-2021ואשר עמדו בתנאים המפורטים בתקנון
זה.

"מוצר/ים המשתתפ/ים אחד או יותר מהמוצרים המפורטים בסעיף  3.1להלן אשר
נרכשו על ידי משווק ביבוא רשמי של לנובו (ניתנים לזיהוי
בהגרלה"
על פי המק"ט שלהם המסתיים באותיות .)IV

.2

"הפרס"

המחאה בסך כולל של  ₪ 11,500לסיוע בתשלום שכר לימוד
אקדמאי.

"הזוכה"

משתתף שהינו בעל אישור רישום ללימודים אקדמאים
לשנת הלימודים תשפ"א  ,2020-2021שרכש בתקופת המבצע
לפחות אחד מהמוצרים המשתתפים בהגרלה ,נכנס לאתר
המבצע בתקופת ההשתתפות במבצע ,מילא פרטים אישיים
(שם פרטי ,שם משפחה ,כתובת מלאה ,טלפון וכתובת מייל
תקינה (להלן" :הפרטים האישיים") והעלה לאתר חשבונית
רכישה תקינה ואשר שמו עלה בגורל כאמור בסעיף 4.1
להלן.

פרשנות
 .2.1בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים
אחרים כלשהם בדבר המבצע ו/או ההגרלה בכל אמצעי המדיה ,תגברנה הוראות
תקנון זה לכל דבר ועניין ,למעט הודעות לנובו בדבר שינוי תקנון זה כאמור בסעיף
 2.2להלן.
 .2.2תשומת ליבו של המשתתף מופנית לכך ,כי ייתכן ובמהלך המבצע יעודכן התקנון.
התקנון המעודכן יהיה זמין בכל עת באתר המבצע ובמשרדי המפקחת על ההגרלה,
שם ניתן יהיה לעיין בתקנון בתיאום מראש.
 .2.3הכותרות שניתנו לסעיפים בתקנון זה נועדו לנוחות הקריאה של התקנון בלבד ואין
ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ופרשנותו של תקנון זה.
 .2.4בתקנון זה השימוש הינו בלשון יחיד זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון
נקבה ו/או רבים.
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.3

תנאי השתתפות במבצע ובהגרלה
 .3.1כל משתתף ,כהגדרתו לעיל ,אשר רכש מוצר מהמוצרים המשתתפים בהגרלה
כהגדרתם בסעיף  1לעיל וכמפורט להלן ,במהלך תקופת המבצע ,נכנס לאתר המבצע
בתקופת ההשתתפות במבצע ומילא את פרטיו האישיים והכל עד תום תקופת
ההשתתפות במבצע ,יוכל להשתתף בהגרלה .כל רכישה בתקופת המבצע ,של
מוצר/ים המשתתף/ים בהגרלה ,תזכה את רוכשו ,בהתאם לתנאי המבצע ,בכרטיס
וירטואלי אחד להשתתפות בהגרלה (להלן" :כרטיס השתתפות בהגרלה") .כך
לדוגמא ,רכישה של  2מוצרים המשתתפים בהגרלה ,מזכה את המשתתף בשני
כרטיסי השתתפות בהגרלה.

המוצרים המשתתפים בהגרלה
*IdeaPad: 3, 5, Flex 5, Gaming 3, S540, S340, C340
Yoga: 6, 7, 9, Slim 7, Slim 9, S940, C940, S730, S740, C740, C640, Duet 7
Legion: Y540, Y740, 5, 7, Y740s

יודגש כי  Ideapad L3אינו נמנה על המוצרים המשתתפים בהגרלה.

בכל מקרה ,אין הגבלה למספר כרטיסי השתתפות בהגרלה שיוכל משתתף לקבל
בהתאם לרכישותיו.
 .3.2על מנת להשתתף בהגרלה ,על המשתתף לרכוש ,עד תום תקופת המבצע ,מוצר
מהמוצרים שמשתתפים במבצע כהגדרתם בסעיף  1לעיל ,להיכנס לאתר המבצע עד
תום תקופת ההשתתפות במבצע ,למלא את הפרטים האישיים ,להעלות חשבוני/ות
רכישה ואישור רישום ללימודים אקדמאים לשנת הלימודים תשפ"א .2020-2021
משתתף אשר לא יבצע רישום כנדרש באתר המבצע עד תום תקופת ההשתתפות
במבצע ,לא יוכל להשתתף בהגרלה ולא תהיה לו כל טענה או דרישה מלנובו בנוגע
לכך.
 .3.3מובהר כי במקרה בו בוטלה הזמנה שהופק בגינה כרטיס השתתפות בהגרלה או
התבקש בגינה זיכוי והכל עד למועד ביצוע ההגרלה כהגדרתו לעיל ,יתבטל כרטיס
ההשתתפות בהגרלה ולא יזכה את המשתתף בהשתתפות בהגרלה.

-3-

.4

אופן עריכת ההגרלה
 .4.1ההגרלה תיערך באופן ממוחשב על ידי הרצת תהליך רנדומאלי שתאשר המפקחת
על סמך נתונים ממערכות לנובו בין כל שמות המשתתפים שהוזנו לקובץ אקסל.
רישומי לנובו יהוו ראיה יחידה וחלוטה לעניין זה .המשתתף הראשון שיועלה בגורל
יהווה את הזוכה .תהליך הרצת השמות הרנדומאלי יבוצע פעמים נוספות .במקרה
בו זכייתו של הזוכה תיפסל עקב אי עמידתו בתנאים הקבועים בתקנון זה או
שזכייתו תבוטל כאמור בסעיף  5.4להלן ,השם הבא שעלה בגורל יכנס בנעליו ויחולו
הוראות סעיף  5להלן בהתאמה.
 .4.2ההגרלה תבוצע במעמד ובפיקוחה של המפקחת על ההגרלה או מי שמורשה
מטעמה.

.5

מימוש הזכייה וקבלת הפרס:
 .5.1תוצאות ההגרלה יפורסמו באתר המבצע יחד עם שם הזוכה.
 .5.2לנובו אף תשלח לזוכה הודעה בדבר הזכיה בדואר רשום וכן לדוא"ל של הזוכה,
בהתאם לפרטים האישיים שהזין המשתתף.
 .5.3על הזוכה לאשר בכתב ,בדואל חוזר ,את רצונו לקבל את הפרס ולתאם מועד
לקבלה של הפרס שיחול בתוך  30יום ממועד פרסום תוצאות ההגרלה או מיום
משלוח ההודעה לזוכה בדוא"ל ובדואר רשום בדבר זכייתו ,לפי המאוחר ביניהם.
 .5.4זוכה שלא אסף את הפרס כאמור בסעיף  ,5.3תתבטל זכייתו.
 .5.5הפרס ניתן למימוש באופן אישי ע"י המשתתף בלבד ויימסר לו במשרדי לנובו
ברחוב הפסגות  9פתח תקוה או בכל מקום אחר שיקבע על ידי לנובו ,והכל בתיאום
מראש.
 .5.6הפרס יימסר לבגיר בלבד ("בגיר"  -כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית
והאפוטרופסות התשכ"ב .)1962 -פרס שזכה בו קטין ,ייוחס לאפוטרופוסים של
אותו קטין ,והם יחשבו זוכים לכל דבר ועניין.
 .5.7לזוכה לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי לנובו בגין האמור ,ולרבות
אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ,בשל כל עיכוב ו/או איחור ו/או דחייה במועד
קבלת הפרס או חלק הימנו.
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 .5.8לנובו שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרסים ,לרבות סוג הפרסים .בכל
מקרה של שינוי מסוג זה ,תשלח לנובו הודעה בדואר אלקטרוני לזוכה תוך  14ימים
ממועד השינוי .בכל מקרה שבו הזוכה לא יוכל לממש את הפרס מכל סיבה שהיא,
גם בהתאם לפרטים החדשים אשר קבעה לנובו ,לא יינתן החזר כספי או שווי כספי
אחר .מובהר ,כי לנובו אינה אחראית לטיב ואיכות הפרס ,וכי האחריות בגין האמור
הינה של החייב בה על פי דין .המשתתף פוטר בזה באופן בלתי חוזר ,סופי ומוחלט
את לנובו ,את המפקחת ואת כל מי מטעמם מכל חבות ו/או אחריות ,ישירה או
עקיפה ,בקשר עם הפרס ,טיבו ואיכותו.
 .5.9למשתתפים לא תעמוד זכות להמיר את הפרס ו/או להחליפו.
.6

מפקחת
 .6.1כמפקחת על המבצע כולו תשמש עו"ד לימור פרקש דנון ממשרד ורגון דנון ושות',
עורכי-דין.
 .6.2המפקחת או נציג מורשה מטעמה ידאגו לקיום כללי המבצע.
 .6.3סמכותה של המפקחת לפסוק בכל מקרה של חילוקי דעות בין לנובו למשתתף
כלשהו ובין המשתתפים לבין עצמם או בקשר לכל טענה של זכייה או של טוען
לזכייה .כן תהיה המפקחת מוסמכת לפסוק בכל הקשור לכשירותם של משתתפים
להשתתף במבצע ,לפסילתם של משתתפים מלהשתתף במבצע וכן במקרה של אי
הבנה או פרשנות התקנון .פסיקתה של המפקחת תהא סופית ואינה ניתנת לערעור.

.7

תנאים נוספים לקבלת הפרס
 .7.1הזוכה בהגרלה ידרש להציג אישור רישום ללימודים אקדמאים לשנת הלימודים
תשפ"א .2020-2021
 .7.2בעצם השתתפותו במבצע ,המשתתף מקבל על עצמו את תנאי התקנון המופיע
באתר המבצע ,כהגדרתו בסעיף  1לעיל ,כמו גם לכללי השימוש הכלליים באתרי
קבוצת לנובו כמו גם למדיניות הפרטיות של קבוצת לנובו.

.8

פרסום
 .8.1מבלי לגרוע מכל חובת פרסום על-פי ההיתר ככול שקיימת ,יראו את המשתתף
כמסכים לכך שלנובו תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לסקר את דבר זכייתו ,ולפרסם
במדיות השונות (לרבות אך לא רק ,בטלוויזיה ,בסלולר ובאינטרנט) לצרכי המבצע
ולצורכי קידום מכירות של לנובו ,באופן בלתי מוגבל בזמן ,את שמו ,תמונתו,
תיעוד בווידאו וכל תיעוד אחר של מעמד קבלת הפרס ו/או מימוש זכייה.
 .8.2משתתף יוכל להודיע על חוסר הסכמתו לפרסום פרטיו כאמור בסעיף זה בהודעה
בכתב למפקחת .במקרה כזה ,יפורסמו רק הפרטים שההיתר הכללי דורש לפרסמם
לגבי הזכייה ,בהתאם להיתר .לא ניתן לסרב לפרסום זה.
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.9

כללי
 .9.1כפוף לדין ,לנובו תהא רשאית על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,לשנות את אורך המבצע,
לשנות את הפרס בכל שלב משלבי המבצע ,להחליף את הפרס במבצע בפרס בעל
שווי כספי דומה ,לשנות את כללי המבצע ולשנות את מועד ביצוע ההגרלה ,בהודעה
שתפורסם .לנובו תהא רשאית על-פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי לבטל את
המבצע בכל עת בהודעה שתתפרסם מראש .למשתתפים לא תהא כל טענה בדבר
סיום המבצע כאמור או בדבר שינוי תנאי המבצע .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,כל
תקלה ,שיבוש ,איחור ,נזק וכד' ,אשר מקורם בכוח עליון ,מלחמה ,פיגועים,
שביתה ,או אירועים אחרים שאינם תלויים בלנובו ,לא יחשבו כלל להפרה של
תקנון זה ,ולא יזכו את המשתתפים בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה .לנובו אינה
ולא תהיה אחראית בכל צורה או אופן לאי היכולת לממש את הפרס עקב נסיבות
שאינן תלויות בה ו/או לגבי כל שיבוש ,עיכוב או כל פגם אחר בפרסים ו/או בקשר
עם הפרסים ו/או לגבי מימושם.
 .9.2הזכאות לפרס אינה ניתנת להסבה או העברה ,אלא באישור בכתב ומראש שיינתן
על ידי לנובו בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.
 .9.3מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין ,לנובו תהא רשאית שלא למסור
את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין או בחוסר תום
לב בניגוד להוראות תקנון זה או בניגוד לכללי הרישוי של לנובו ,על פי שיקול דעת
לנובו ובאישור המפקחת.
 .9.4מידע שוטף ופרטים בכל עניין הקשור למבצע ניתן לקבל באמצעות כניסה לאתר
המבצע.
 .9.5מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לנובו שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים
מהמבצע או את המבצע כולו ,על פי שיקול דעתה ,במקרה בו יתברר כי חלה תקלה,
שיבוש ,מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע מהמשתתפים את היכולת
מלהשתתף במבצע ,עקב אילוצים שאינם תלויים בה ומכל סיבה אחרת ,והכל
בכפוף לאישור המפקחת על ההגרלה.
 .9.6האחריות למימוש הפרס הינה על הזוכה בלבד .לנובו לא תישא באחריות בגין אי
מימוש הפרס ,על ידי הזוכה.
 .9.7המבצע כפוף להוראות ההיתר הכללי ולתקנון זה הנמצא לעיון בשעות העבודה
המקובלות במשרדי לנובו ,אצל המפקחת על ההגרלה (בכתובותיהם כאמור בסעיף
 ,)1ובכל עת באתר המבצע .עותק מהתקנון יימסר לכל דורש.
 .9.8ההשתתפות במבצע ובהגרלה על כל שלביהם תהא על אחריותם הבלעדית של
המשתתפים .לנובו לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא אשר נגרם למי
ממשתתפים אלו עקב ו/או בקשר עם השתתפותם במבצע.
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 .9.9בהגרלה לא יהיו רשאים להשתתף או לזכות :מנהלי ועובדי לנובו ,המפקחת
ועובדיה ,ובני משפחותיהם של כל הנ"ל" .בן משפחה" לעניין סעיף זה – בן זוג,
הורים ,ילדים ,אחים ואחיות .זוכה שהשתתף במבצע על אף הוראה זו ועלה בגורל,
תתבטל זכייתו ,וינהגו בפרס שהיה אמור לקבל על-פי הנחיית המפקחת.
 .9.10ההשתתפות בהגרלה כפופה לעמידה בתנאים המפורטים בהיתר הכללי.
 .9.11למעט כאמור במפורש בתקנון זה ,לנובו לא תישא בתשלום מס כלשהו בקשר
לזכייה וכל מס ,ניכוי או דרישה לתשלום מס ,מכל סוג שהוא ,יחולו על הזוכה
במבצע ויהיו על חשבונו ועל אחריותו של כל זוכה בלבד .לנובו תהיה רשאית
להעביר לשלטונות המס ,אם תידרש לכך על-פי דין ,את פרטי הזוכה ו/או ניכוי מס
במקור.
 .9.12כל השעות הן לפי שעון ישראל ,ובהתאם לשעון מערכות לנובו.
 .9.13בכל מקרה בו יוכח כי תקלה ,פגיעה או רשלנות של משתתף מנעה את יכולתו של
משתתף כאמור לקחת חלק במבצע תהא לנובו פטורה מאחריות כלפי אותו
משתתף.
 .9.14בהשתתפותו במבצע מסכים המשתתף לכל הוראות תקנון זה ומקבל על עצמו את
הוראותיו ,וכן פוטר את לנובו ואת המפקחת ואת יתר הנוכחים במבצע ובהגרלה
מכל טענה או תביעה בכל הקשור להגרלה להוציא את התחייבות לנובו למסור את
הפרס בהתאם להוראות תקנון זה.

לנובו מאחלת למשתתפים בהצלחה!!!!
לנובו ישראל בע"מ
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