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  "ראש השנה תוהגרלמבצע ל"תקנון 

  לצרכנים הרוכשים בסניפי הום סנטר

  כללי .1

 הום סנטר ( עשה זאת בעצמך)בתקופת המבצע, כהגדרתה להלן, תערוך חברת  1.1
), מבצע שיווק וקידום מכירות "הום סנטר", "הגרלות"עורכת ה בע"מ (להלן:

 . ות יומיותהגרלכמפורט להלן באמצעות 

 "מבצע הגרלות ראש השנה"בשם: המבצע ייקרא  1.2

 הגדרות  .2

  אלא אם כן תוכן הכתוב יחייב אחרת: ,םדבתקנון זה, יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצ

א.ת.  7טוליפמן בע"מ מרחוב  (עשה זאת בעצמך) הום סנטר - "הגרלות"עורכת ה 2.1
  ). "משרדי החברה" (להלן: ישן ראשון לציון

, הנערך בכפוף הום סנטרלשיווק ולקידום מכירות בסניפי  ותהגרלמבצע  - "מבצע"  2.2
להוראות הדין הכללי ובהתאם להודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות 

, אשר פורסמה בילקוט 1977-לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין התשל"ז
), "ההיתר הכללי"(להלן:  1187בעמ'  6041חוברת  01.01.2010ום הפרסומים מי

 ). "התקנון"ואשר תקנון זה הוא תקנונו (להלן: 

 תל אביב 114יגאל אלון  :. כתובתשלומי אביטןרו"ח : "הגרלותהעל  המפקח" 2.3
  . office@smga.co.il דוא"ל:; 8802729-073  פקס': ;2542510-052טלפון: 

(למעט רכישות דרך אתר  הום סנטרבתקופת המבצע בסניפי  הרוכשכל  - "משתתף" 2.4
האינטרנט של החברה) ממגוון מוצרי החברה (למעט מחלקות המופעלות ע"י 

באותה רכישה, ומעלה ש"ח  500זכיינים, כגון: תאורה, שטיחים ורכב) בסכום של 
ועליו קוד הטבה  שובר השתתפות הגרלותהעורכת ידי הקופאית של קיבל מאשר 

 הן בהגרלה היומית והן בהגרלה הסופיתהמזכה את מחזיקו בזכות להשתתף 
האישיים את פרטיו השתמש באפליקציה הייעודית והזין בה ), "השובר" (להלן:
 .המקורית ושמר אצלו את השובר וחשבונית הקניה , כולל קוד ההטבהכנדרש

  ההוראות המופיעות בתקנון זה.  - "תקנוןהוראות ה" 2.5

יום  עד (כולל) 2019 ספטמברב 12מיום התקופה הכוללת הינה  -"תקופת המבצע"  2.6
 .(כולל) 2019 באוקטובר 3

וזוכה בודד אחד  BLAUPUNKT מסוגאינטש  TV 65 כימס 18 -זוכים ב 18 - "פרס" 2.7
תוקף . ש"ח 161,687כל הפרסים: מצטבר של שווי . ZSמודל  MGברכב מסוג 

  .תום מבצע ההגרלותמועד מ חודש 1-המימוש של הפרסים הינו ל

ביחס  15:00 בשעה) 2019ספטמבר ב 12(ביום הראשון למבצע  - " ותההגרל ימועד" 2.8
מרגע פתיחת הסניפים ועד  היוםברים שייקלטו עד למועד ביצוע ההגרלה באותו לשו

 'ה עד' א בימיםיום  מידימכן  ולאחר ")הראשונה"ההגרלה  (להלן: -15:00לשעה 
מועד ביצוע אותה עת מללשוברים שנקלטו עד  ביחס 15:00 בשעהבתקופת המבצע 

 3יתקיימו  של תקופת המבצע כי בימי ראשון ,יובהר .היומית הקודמת ההגרלה
. ביום ספטמבר)ב 22-ספטמבר וכן ביום ראשון הב 15ביום ראשון קרי: ( הגרלות
הגרלות כדלקמן: (א) ביחס לשוברים מיום  3 יתקיימו 2019, ספטמברב 15ראשון 
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נקלטו בהגרלה לאחר שעת ההגרלה של אותו היום, אשר לא  2019 ,ספטמברב 12
 13(ב) הגרלה ביחס לשוברים מיום  ;ההגרלה הראשונה)קרי: למעט ליום זה (

. ביום 2019בספטמבר  14(ג) הגרלה ביחס לשוברים מיום -וכן ;2019בספטמבר 
כדלקמן: (א) ביחס לשוברים מיום נוספות הגרלות  3ספטמבר יתקיימו ב 22ראשון 

(ב) הגרלה ביחס לשוברים מיום  ;שלא נקלטו בהגרלה ליום זה 2019ספטמבר ב 19
 יוםב. 2019בספטמבר  21(ג) הגרלה ביחס לשוברים מיום -; וכן2019בספטמבר  20

 ,הגרלות 4 יימנהתתק 3.10.19-ביום ה ; קרי:של תקופת המבצע ההגרלות האחרון
ועוד הגרלה בודדת לזכייה בפרס הסופי (רכב).  )TVהגרלות לזכייה בפרס היומי ( 3

 26 מיוםביחס לשוברים : (א) קמןלכד יערכו )TVההגרלות לזכייה בפרס היומי (
 27 מיוםביחס לשוברים ) ב( ;שלא נקלטו בהגרלה ליום זה 2019ספטמבר ב
ועד למועד המזכה  2019 ספטמברב 28מיום ביחס לשוברים (ג)  ;2019ספטמבר ב

בהתאם  בפרס הסופי (רכב)) הבודדת לזכיינוספת הגרלה בנוסף, תיערך  האחרון.
 .להלן  4.2 בסעיףלתנאי המבצע ובמועד המצוין 

לא  (כולל) אוקטוברב 2 (כולל) לבין יום 2019ספטמבר ב 29ום ין כי בי ,יובהרעוד 
 3לבין יום  מועד המזכה האחרוןבצעו בין הרכישות אשר יתתתקיימנה הגרלות וכי 

  מההגרלות.אוקטובר (כולל) לא יזכו בהשתתפות במי ב

ועוד זוכה בודד ברכב)  TV-זוכים ב 18(מתוכם  משתתפים 19 - " ים"הזוכ 2.9
מועמד ייחשב כזוכה לאחר  .ההגרלכל במועד  באקראי ששמותיהם עלו ראשונים

ועמד בכל יתר תנאי כולל חשבונית הקניה שאותר, הוכחה זכאותו לקבלת הזכייה, 
 תקנון זה. 

 ויהוו הגרלותה יבמועדמידי יום יוגרלו  משתתפים נוספים 4 - מילואים" י"זוכ 2.10
לפי סדר עלייתם בגורל,  5עד  2ימוספרו ממספרים "זוכי מילואים". זוכים אלו 

לא  ,או זוכה מילואים לפניו לזכייה שמועמדישמשו כמחליפים, זאת למקרה ו
 יאותר ו/או ייפסל, כמפורט בתקנון זה.

אשר תזכה ברכישה  15:00.בספטמבר בשעה  29-יום ה - אחרון"המזכה המועד ה" 2.11
 3- שתתקיימנה ביום האחרון למבצע; קרי: ביום ה את הרוכש בהשתתפות בהגרלות

 .2019באוקטובר, 

  הגרלותב ההשתתפות .3

(בכפוף לחריגים  החנותהרוכש בתקופת המבצע בסניפי הום סנטר ממגוון מוצרי  כל 3.1
ומעלה באותה רכישה, יקבל מידי הקופאית של  ₪ 500של  בסכוםכמפורט להלן) 

 הןשובר השתתפות ועליו קוד הטבה המזכה אותו בזכות להשתתף  הגרלותעורכת ה
אינטש) והן  TV 65(בה הפרס הוא מסך למועד הרכישה  הקרובה היומית ההגרלב
 .)"השובר" (להלן: ) ZSמודל  MGהסופית (בה הפרס הוא רכב מסוג ההגרלב

  חריגים 3.2

מאתר  יתבצעו אשר ועסקאותתחול על רכישות  לאהגרלה ה 3.2.1
 .האינטרנט של החברה

 שטיחים ורכב.  ,לא תחול על רכישת מוצרי מחלקות תאורה ההגרלה 3.2.2

ניתן  - , דהיינועסקים רכישות ביום 4-ההגרלה לא תחול על יותר מ 3.2.3
קודים להשתתפות, גם אם סכום הרכישה עלה  4לקבל בגין רכישה עד 

 .ש"ח 2,000על 

שימוש באפליקציה ייעודית ויש להזין בה  באמצעות תעשהות ההשתתפות בהגרל 3.3
שם מלא, תעודת זהות,  :פרטיו האישיים של המשתתף קוד ההטבה וכן את את 

 .)מספר טלפון נייד, כתובת וכתובת דוא"ל
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כתנאי  לשמור את השובר המקורי ואת חשבונית הקניה המקוריתעל המשתתף  3.4
 . לזכייתו

באופן שגוי ו/או שלא במלואו ו/או באופן שאינו ניתן  מסרייכל פרט מהפרטים אשר  3.5
 .ותלא יוכל להשתתף בהגרלהשובר והשובר לפענוח, יביאו לפסילת 

 הגרלותבשבגינם ביקש להשתתף עבור המוצרים אשר שילם התמורה אשר משתתף  3.6
), ו/או וכיו"בק שחזר/לא כובד, תשלומים שבוטלו כגון: שי(לא נפרעה במלואה 

, מכל סיבה שהיא, לא הגרלותשבגינם חפץ להשתתף ב אשר החזיר את המוצרים
 את הזכייה.לקבל להשתתף במבצע ו/או זכאי  איה

משפחותיהם מקרבה  בני ו/או הגרלותו/או המפקח על ה הגרלותעורכת העובדי  3.7
  זה. הגרלותבמבצע אינם רשאים להשתתף  ,ראשונה

  הגרלותאופן ביצוע ה .4

המפקח  ע"יאוטומטית ממוחשבת  ההגרלבצע תת , בשעה כמפורט לעיל,יום מידי 4.1
 .TVלבחירת הזוכה בפרס היומי, מסך  הגרלותהעל 

הגרלה אוטומטית  תתבצע 12:00בשעה  3.10.2019 ביוםבנוסף לכך ובנפרד,  4.2
 .רכב, סופיממוחשבת ע"י המפקח על ההגרלות לבחירת הזוכה בפרס 

 בתקופת המבצעשפרטיהם הוזנו ונקלטו כנדרש השוברים תהיה בין כל  הגרלותה 4.3
 כשרים.כשוברים ואשר הוכרו , הקודמת הגרלותמעת ה הגרלותעד שעת ה

זוכה אחד מכלל  ההמזכ שובר אחד יבחר(לרבות הגרלת הרכב)  הגרלותכל ב 4.4
 זוכי המילואים.שוברים ל 4 וכן משתתפים במבצעהצרכנים בכל סניפי הרשת אשר 

 יםהפרס .5

בהתאם, שווי הפרס לכל זוכה . אינטש TV 65מסך  הינו בהגרלות היומיות פרסה 5.1
 זוכים. 18 -יחולקו פרסים כנ"ל לכאמור לעיל,  .ש"ח 2,995הינו בסך 

. בהתאם, שווי הפרס לזוכה ZS מודל MGרכב מסוג הינו  ה הסופיתהפרס בהגרל 5.2
  .לזוכה בודד בלבד כנ"ל פרס יחולק. ש"ח 107,777הינו בסך 

 .ש"ח 161,687הסך המצטבר של כל הפרסים הינו  5.3

 .מתום תקופת המבצעחודש הפרסים הינו למימוש תוקף  5.4

ולא ניתנת להעברה ו/או החלפה ו/או בלבד ה הינה אישית יהזכימובהר במפורש כי  5.5
ו/או המרה בכסף ו/או בשווה כסף ו/או לפרס אחר ו/או זיכוי כל ו/או שינוי דחייה 
 .חלקי או מלא שהוא

להמציא  עליויהיה  18במידה והמשתתף אשר זכה בפרס הינו קטין מתחת לגיל  5.6
אישור חתום מהוריו, או מאפוטרופוס חוקי, המאשר לקטין  הגרלותה כתלעור

 הזוכה לממש את זכייתו. 

  )םייהחליפ יםהזוכ שובריםול( הזוכיםבעלי השוברים לאופן מסירת הודעה  .6

הינו באם מי מהזוכים  הגרלותידי עורכת ה, תיערך בדיקה על הגרלותהכלל לאחר  6.1
מי מבני ו/או  הגרלותאו משרד המפקח על ה הום סנטרעובד  פסול בהיותו

זוכה תועבר ל הזכייה - זוכה. נפסל משפחותיהם מקרבה ראשונה של כל הנ"ל
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אשר זכאותו תיבחן באותו אופן וחוזר חלילה ביחס ליתר זוכי ן הראשומילואים ה
 המילואים.

דוא"ל לפי פרטי ב יםהודעת זכיה לזוכועבר תלאחר ביצוע הבדיקות האמורות,  6.2
כנדרש בהיתר  "דואר רשום"הודעה ב הםאלישלח יתם וכן הכתובת שהוזנה על יד

 הכללי. 

לאחר שזוהה, מי מהזוכים יצוין כי ככל שההודעה על הזכייה בכתב תימסר ל 6.3
מי במידה ולא ייווצר קשר עם יתייתר הצורך במשלוח מכתב בדואר רשום. 

, ו/או מועמד הגרלותיום מיום פרסום תוצאות ה 30 לזכייה, תוך יםמועמדמה
ייפסל  ,בכל תנאי ההשתתפות לא יעמודאותר ו/או מועמד לזכייה ילזכייה לא 
 ים.אמילו הנסה ליצור קשר עם זוכת הגרלותועורכת המועמד זה, 

 בוטלתוך פרקי הזמן האמורים, יגוריה מאותה קטזוכה או זוכה מילואים  לא אותר 6.4
 הפרס ממאגר הפרסים העומדים לחלוקה ולא יחולק. אותו 

  מימוש הפרסים .7

להגעה לקבלת בו ביצע הרכישה לתאם מועד עם מנהל הסניף יתבקש  זוכה שאותר 7.1
 הפרס.

 שקיבלה יהזכי הודעתאת שבסניף  הגרלותלנציג עורכת הלהציג על הזוכה  7.2
 . דוא"לבאמצעות 

במקום , יתבקש הזוכה להתייצב אישית הגרלותבמקרה של ספק אצל עורכת ה 7.3
ולהציג גם חשבונית קניה ושובר מקוריים וכן תעודת תורה לו  הגרלותשעורכת 

ולכן נדרש כל משתתף לשמור את חשבונית הקניה  זהות
 .והשובר המקורי

  מהחברה קבלת דברי פרסומתלמצדו  הסכמהו ההזוכ םפרסום ש .8

 םולגבי זכייתהם ופרטים לגבי יםהזוכ מותתהיה רשאית לפרסם את ש הום סנטר 8.1
 וכיו"ב והכל בכל אופן שתמצא לנכון.

זוכה יתבקש להסכים לצילומו ולפרסום תמונתו במסגרת פרסומים מסחריים  8.2
אם כי הדבר לא יהווה תנאי לזכייתו, והצילום יהיה בהסכמתו  ,במדיות שונות

 בלבד. 

הסכמתו בעצם השתתפותו  , נותןהגרלותמשתתף בכל  8.3
ומתן פרטיו (כתובת דוא"ל ומספר טלפון נייד)  הגרלותב

לכתובות לקבלת דברי פרסומת של החברה ביחס לכל עסקיה 
, בכתב וזאת עד למועד בו יודיע לחברהאלו שנמסרו על ידו 

 אם יבחר בכך, על רצונו בהסרה מרשימת התפוצה.

  

  מועד ודרך פרסום תוצאות ההגרלות .9

בתום המבצע בהתאם להוראות   ויבוצע יםהזוכ מותוש הגרלותתוצאות הפרסום  9.1
  ההיתר הכללי. 

אשר יוגש בהתאם  הגרלותבדו"ח המפקח על ה יםהזוכ מותניתן יהיה לעיין בש 9.2
 להוראות ההיתר הכללי.
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לא תשמע כל טענה או השגה כלשהי בקשר לאופן הודעת הזכייה, ובלבד שבוצעה  9.3
 פי תקנון זה.-על

 מאחריותפטור  .10

מי ו/או  הגרלותהמפקח על הו/או  הגרלותה כתעורזוכה פוטר את משתתף ו/או כל  10.1
, למעט הגרלותמכל טענה ו/או תביעה בכל הקשור לם, ו/או מי מטעמ םמעובדיה

 אשר זכאי לכך. הלזוכ זכייהלמסור את ה הגרלותה כתעורהתחייבות 

 העפ"י שיקול דעת תרשאי הגרלותבמקרה של תקלה ו/או טעות, תהיה עורכת ה 10.2
ו/או לנקוט בכל פעולה  הגרלות, לבטל את ההגרלותובכפוף לאישור המפקח על ה

מצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון המבצע ותחייב תאחרת כפי ש
  .הגרלותכל משתתף ב

לא תהא טענה או זכות כלשהי  הגרלותלמען הסר כל ספק, למשתתף כלשהו ב 10.3
עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל,  הגרלותנקוט עורכת הבקשר לפעולות בהן ת

ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו 
  להם עקב פעולות כאמור.

ם, ו/או מי מטעמ םמי מעובדיהו/או  הגרלותהמפקח על ה ו/או הגרלותעורכת ה 10.4
אופן למימוש או אי היכולת בכל צורה או אחריות אחראים ולא יישאו ב םאינ

לממש את הזכייה במלואה ו/או חלקה, עקב נסיבות שאינן תלויות בהם ו/או לגבי 
 כל שיבוש, עיכוב, דחייה או כל פגם אחר בזכייה.

לא ם, ו/או מי מטעמ םמי מעובדיהו/או  הגרלותהמפקח על ה ו/או הגרלותה כתעור 10.5
לרבות כל נזק גוף ו/או עגמת  ,קיישאו באחריות כלשהי, ישירה או שלוחית, לכל נז

ו/או במבצע  השייגרם, בין במישרין ובין בעקיפין, עקב או כתוצאה מזכיי נפש,
  ו/או באחד משלבי מימוש הפרסים.כתוצאה מאי זכייה 

ם, ו/או מי מטעמ םמי מעובדיהו/או  הגרלותהמפקח על ה ו/או הגרלותה כתעור 10.6
לה, שגיאה, או טעות ולמשתתף ללא תק מנהתקוי הגרלותאינם מתחייבים, כי ה

 ו/או לזוכה לא תהיה כל טענה או זכות תביעה כתוצאה מכך. 

ו/או לא  הגרלותמבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקרה בו משתתף לא ישתתף ב 10.7
ניתן יהיה, מכל סיבה שהיא, לאתר בטלפון את הזוכה בפרס בפרק הזמן הקבוע 

ו/או של המפקח על  הגרלותה כתלעיל ו/או לא יזכה בפרס עקב טעות של עור
 הגרלותה כת, אשר אירעה בתום לב ו/או ברשלנות, לא תהיינה לו כנגד עורהגרלותה

 , כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות.הגרלותו/או המפקח על ה

ם, לא ו/או מי מטעמ םמי מעובדיהו/או  הגרלותהמפקח על ה ו/או הגרלותה כתעור 10.8
או מחדל של צד שלישי כלשהו שמימוש הזכייה  יישאו באחריות במקרה של מעשה

כרוך בהסכמתו ו/או בפעולה שעליו לנקוט, לרבות מחלוקת בין צד שלישי כלשהו 
, העלולה להשפיע על חלוקת הזכייה ו/או הגרלותבקשר עם ה הגרלותה כתלבין עור

 וכן לא בכל נזק אשר ייגרם כתוצאה או במהלך מימוש הפרס. על מימושו

  הגרלותעל ה סמכות המפקח .11

מוסמך, באופן בלעדי, ליתן כל הוראה משלימה לגבי אופן ניהול המבצע  הגרלותעל ה המפקח
 תקנון זההכל בכפוף להוראות ו, בתקנון זהולקבוע כל הוראה שאין תשובה לגביה  הגרלותוה

  .הכללי הוראות ההיתרלו

   



- 6 - 

  כללי .12

בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה.  12.1
 מילים הבאות ביחיד תכלולנה את הרבים ולהיפך.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים  12.2
אחרים כלשהם בדבר המבצע לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה 

ואולם, במקרה של אי התאמה בין תקנון זה לבין  תקנון זה לכל דבר ועניין.הוראות 
 הוראות ההיתר הכללי.ותגברנה ההיתר הכללי, יחולו 

החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם הנוחות בלבד ולא תשמש לצרכי  12.3
 פרשנות.

שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאיו של תקנון זה מפעם  הגרלותהעורכת  12.4
לפעם ו/או להפסיק את המבצע לפני המועד המתוכנן, או להמשיכו מעבר למועד 

 זה, בכפוף להוראות תקנון זה ולהוראות הדין החלות על המבצע. 

בדרך של תרמית ו/או רמייה ו/או באופן לא הגון  וו/או פרס אשר הושג שוברכל  12.5
 וולא יהי יםומבוטל יםבטל ו, יהיוז הגרלותבתוכנית שלא באופן האמור ו/או 

  .והמחזיק בהם לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין כך למימוש ניםנית

הינה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה  יםהמשתתפים מאשרים כי בחירת הזוכ 12.6
טענה, ו/או לערעור וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפות במבצע ההגרלות עילה לכל 

ו/או מי מטעמה, ולרבות במקרה של  הגרלותדרישה ו/או תביעה כלפי עורכת ה
 טעויות ו/או שיבושים במהלך המבצע. 

להסבה, לשינוי, להחלפה, או נים נית םבמסגרת המבצע אינ ושיוענק יםהפרס 12.7
וכן לא יוחזר כסף  להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר

לסטות מהוראות סעיף זה  הגרלותבמקרה של אי מימוש הפרס. בסמכות עורכת ה
 שיקול דעתה הבלעדי.  לפי

יחודי והבלעדי בכל הקשור למבצע זה יהיה אך ורק בבית המשפט ימקום השיפוט ה 12.8
 עיר תל אביב .המוסמך ב

מי ו/או חובת דיווח לו/או ניכוי ו/או דרישה לניכוי  ו/או היטל ו/או אגרה כל מס 12.9
לרבות ומבלי לגרוע רשויות המס, ככל שקיימים כאלה ואם יהיו קיימים כאלה, מ

(באם וככל שקיימת  יםמכלליות האמור לעיל, חובת תשלום מס הכנסה בגין הפרס
 במבצע ועל חשבונו הבלעדי זוכהכל הנם באחריותו הבלעדית של חובה כאמור), 

ועד הקבוע לכך על פי כל דין, כתנאי לקבלת כל והזוכה יהיה חייב בתשלומו, במ
לא תהיה חייבת בתשלום כל מס מכל מין וסוג  הום סנטר. למען הסר כל ספק, פרס

ותהיה  ו/או בכל הקשור ו/או הנוגע למבצע םו/או מימוש יםשהוא בקשר עם הפרס
רשאית לעכב מתן הפרס ככל שנושא המס לא יוסדר קודם לכן במידה ותהיה 

 . ו מצד רשויות המסדרישה כז

תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס ו/או לכל רשות מוסמכת אחרת,  הום סנטר 12.10
אם תידרש לכך, כל נתון המצוי בידה בקשר ו/או בנוגע עם המבצע לרבות ומבלי 

המשתתפים לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל נתון המצוי בידה בקשר עם שמות 
  . יםבפרס יםהזוכו הגרלותב

 הגרלותמפקח על הו/או ה הגרלותעורכת הלכל תביעה נגד ההתיישנות תקופת  12.11

 מקוצרתהינה בכל עניין הנובע ממבצע זה  ם,ו/או מי מטעמ םמי מעובדיהו/או 
 יום מתום תקופת המבצע. 90ותעמוד על 

 הום סנטרובסניפי  הום סנטרהנהלת לעיון במשרדי  וימצאתקנון המבצע  יהעתק 12.12
וכן באתר האינטרנט של החברה  הגרלותהמשתתפים במבצע ובמשרדי המפקח על ה
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ויהיו פתוחים לעיון על ידי כל המעוניין בכך  www.homecenter.co.il שכתובתו:
 מראש. ללא תשלום, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום

בכל עת,  ")הדו"ח" :(להלן הגרלותהמפקח על ביצוע הניתן יהיה לעיין בדו"ח  12.13
. הדו"ח יימצא במשרדי הנהלת רשת בשעות העבודה הרגילות ולאחר תיאום מראש

הגשתו למשרד וזאת לאחר  א א.ת. ישן ראשון לציון7טוליפמן ברחוב " הום סנטר"
  האוצר.

או  דוא"לב החברהבאתר האינטרנט של ניתן יהיה לפנות בשאלות לגבי המבצע  12.14
: רהשמספ ימיליהוכן לפקס 03-9687800 :פוןבטלשירות לקוחות בשיחה מול נציג 

03-9692776.    

  .הגרלותכל שאלה, טענה ו/או דרישה בקשר למבצע יש להפנות בכתב למפקח על ה 12.15
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