
 דלק לשנה מתנה מכונית+ תקנון הגרלה למבצע
 

 
 כללי .1
 

חברת שפר את אלי לוי בע"מ/מיקה תפעול תחנות דלק בע"מ תערוך מבצע הגרלה  1.1
 ).1בתחנות הרשת . (רשימת התחנות המלאה מצורף בנספח 

 תקנון זה כולל את תוכנית ההגרלה . 1.2
 כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתכוון גם לנקבה. 1.3
ההגרלה רשאי להודיע על שינוי מבנה , תוכן , נהלים, תאריך הגרלה פרס וזכיות עורך  1.4

 יום לפני השינוי . 14ובלבד שיעשה זאת 
 תוצאות ההגרלה יפורסמו בתחנות  הדלק המשתתפות במבצע. 1.5
 תוצאות ההגרלה יהיו סופיות ובלתי ניתנות לערעור. 1.6
 אין אפשרות לשנות את סוג הפרס. 1.7
 ין פרסום כלשהו לבין התקנון תגברנה ההוראות בתקנון זה.בכל מקרה של סתירה ב 1.8

 ומיקה תפעול תחנות דלק בע"מ. ההשתתפות אסורה על עובדי חברת שפר את אלי לוי בע"מ 1.9
 ות כלליותרהגד .2
 

 למונחים הבאים לתקנון תהיה הגדרה המפורטת לצידם: 2.1
 "הוראות הגרלה" ההוראות המופיעות בתקנון זה . 2.2
גרלה" חברת שפר את אלי לוי בע"מ וחברת מיקה תפעול תחנות דלק מרחוב "עורך הה 2.3

 בראשון לציון. 9רוז'נסקי 
 "המפקח על ההגרלה"   2.4

 תאריך המבצע.
 

 בבוקר . 08:00בשעה  03/03/2019המבצע יחל ביום א '  2.1
 בחצות. 01/06/2019המבצע יסתיים במוצאי שבת  2.2

 תאריך ההגרלה ומיקומה .3
 

 9במשרדי חברת שפר את אלי לוי ברחוב רוז'נסקי  18/06/2019 ג'ההגרלה תיערך ביום  3.1
 ראשון לציון.

 
 תנאים להשתתפות. .4
 

ליטר בנזין או סולר בתחנות המשתתפות  והשאיר את  25רשאי להשתתף כל מי שמילא  4.1
פרטיו : שם , שם משפחה, מספר חשבונית תדלוק או מספר חשבונית עסקה , טלפון 

 .WWW.MIKA.ORG.ILלולארי באתר האינטרנט ס
 

 
 אופן ההגרלה. .5

 .2ההגרלה תיערך באופן ראנדומלי בכל אחד מתאריכי ההגרלה המופיעים בנספח  5.1
 זוכי רזרבה לכל אחד מהפרסים. 2זוכה אחד לכל אחד מרשימת הפרסים ועוד  ףיישל 5.2

 
 
 הודעה לזוכה..    7
 

 טלפונית לזוכיםעם סיום ההגרלה יודיע עורך ההגרלה  7.1
לא איתר עורך ההגרלה את הזוכה טלפונית ינסה לאתרו במהלך שבעת הימים מתום          7.2

 ההגרלה בטלפון קווי או בטלפון סלולארי.
 .7.2לא איתר עורך ההגרלה את הזוכה יעבור לזוכה הרזרבה וינהג ע"פ סיף  7.3
 ין.במקום הבולט לע הרשתת ושמו של הזוכה יפורסם בתחנ 7.4
עורך ההגרלה יהיה רשאי לצלם את הזוכה ולפרסם את תמונתו בכל מדיה שתיבחר על  7.5

יצטלם בן משפחתו או  הידו. היה והתנגד הזוכה לפרסום תמונתו מטעמי דת או אידיאולוגי
 נציג מטעמו.



 
 הפרס. 8 
 

דלק ו 2019 מודל 1.2אוטומטי    LIFEטורבו  רנו קליאו מכונית מסוג  –פרס ראשון   8.1
 זכייה אחת. – ליטר) 1440לשנה במתנה (כרטיס דלק של 

 פרסים  15 -ליטר דלק, דלק לחודש מתנה 120 -בינייםפרס       
 פרסים. 70-ליטר דלק , דלק לשבוע במתנה  30 –בינייםפרס       

 
 עד שבועיים מיום הזכייה. במשרדי שפר את אלי לוי הפרסים יחולקו לזוכים  8.2

 
 
 
 תאחריו. 9
 

 עורך ההגרלה אינו אחראי לטיב הפרס צבע הפרס גודלו או כל טענה אחרת. 9.1
 אין אפשרות להמיר או לשנות או לקבל תמורה כנגד הפרס. 9.2
עצם ההשתתפות במבצע זה, תהווה ותחשב הסכמתו של המשתתף לתנאי תקנון זה וכי  9.3

בתקנון זה מקובל והמשתתף כל ההוראות להשתתפות במבצע נהירות וברורות וכי כל הכתוב 
 ינהג עלפי הן.

 בכל מקרה של ספק ייגברו הוראות תקנון זה על כל פרסום או כל אמירה בע"פ. 9.4
 עורך המבצע רשאי להפסיק/לשנות את פרטי המבצע ואת פרטי הפרסים בכל עת. 9.5

 
 

 תקנון. 10
מנהלי תחנות הדלק ניתן לעיין בתקנון המבצע בחברת שפר את אלי לוי בע"מ ומשרדי  10.1

 המשתתפות במבצע.
 
 
 


