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 "yesGame" המונדיאל תקנון פעילות משחק

 כללי .1

 משחקי המונדיאל ברוח"( מקיימת פעילות נושאת פרסים yes( בע"מ )"1991די.בי.אס. שרותי לווין )

 "(.הפעילות)" המפורטים בתקנון זהולכללים להוראות  בהתאם "(,המונדיאל)"

 פרשנות .2

 וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד  .1.1

 פרשנות.  יהחלוקה לסעיפים וכותרות הנם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכ .1.1

  פעילותתקופת ה .3

 "(. פעילותתקופת ה)" 11.2.1.11 ראשון סתיים ביוםתו 11.2.1.11 חמישי חל ביוםפעילות תה .1.1

1.1. yes ללא הודעה האו להאריכ ה, להקדימותפעילאת הזכות לשנות את מועד סיום תקופת ה השומרת לעצמ ,

 מראש. 

תקופת )" 1.1.11..11 רביעי האריכה את תקופת הפעילות עד ליום yesלעיל,  3.2בהתאם לאמור בסעיף  .1.1

למעט, הפרסים השבועיים  יחולו הוראות התקנון "(. בתקופת הפעילות המוארכת,הפעילות המוארכת

ועל כן בהתאמה, הוסרו סעיפים אילו  אשר כבר לא יהיו חלק מתקופת הפעילות המוארכת והפרס הגדול

. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הפרסים היומיים ימשיכו להיות חלק מתקופת הפעילות מהתקנון

, פעילות המוארכתאת הזכות לשנות את מועד סיום תקופת ה השומרת לעצמ yesבכל מקרה,  המוארכת.

 , ללא הודעה מראש. הו להאריכא הלהקדימ

 הפעילותתנאי  .4

אשר נרשמו למשחק במסגרתו, מילאו אחר פרטיהם האישיים  yesלקוחות כל  להשתתף םזכאיפעילות ב .1.1

 "(.  המשתתף)"ואישרו את תקנון המשחק 

            באמצעות אפליקציית"( המשחק" )"yes Gameייכנסו למשחק " להשתתף בפעילות םהמעונייני .1.1

"yes Game סמארטפונים עם מערכת הפעלהה" הזמינה לבעליiOS  /אותה יורידו למכשירי או אנדרואיד ו

כיוון מכשיר הסמארטפון אל באמצעות תתאפשר הפעלת המשחק . "(האפליקציה)"הסמארטפונים כאמור 

י האמור, יופיע המשחק על גב מסך הטלוויזיה(. ברגע שבו נסרק yes-ב 19מול מסך הטלוויזיה )ערוץ 

)כל משחק שישחק המשתתף במסגרת המשחק  הסמארטפון והמשתתף יוכל להתחיל לשחק במשחק

". כלומר, משתתף יכול לשחק במספר משחקונים במסגרת המשחקוןכהגדרתו לעיל, למען הנוחות ייקרא: "

   .המשחק וזאת לכל אורך תקופת הפעילות(

רשמה למשחק" יידרש המשתתף למלא ן לזכות בפרסים יירשם למשחק. במסגרת ה"הימשתתף המעוני .1.1

ובכפוף לכך שהינו מחובר באמצעות  ולאשר את התקנון )שם מלא וכתובת מייל( אחר פרטיו האישיים

 .הסמארטפון עמו הוא משחק לרשת אינטרנט. ויודגש, כי ללא חיבור זה, לא יוכל המשתתף לזכות בפרסים

ללא  אימוןאולם לא לזכות בפרסים )" משתתף אשר בחר שלא לאשר את התקנון, יוכל לשחק במשחק

 "(. פרסים

גולים לשער  להבקיעהפעילות, יוזמנו המשתתפים להיכנס למשחק, במסגרתו יתבקש כל משתתף  בתקופת .1.1

בפרסים כמפורט כאשר כל גול יזכה את המשתתף בנקודה. צבירת הנקודות כאמור, תזכה את המשתתף 

 להלן.

ם המפורטים על מסך הסמארטפון של המשתתף תחת משתתף יוכל לזכות בפרסיבזמן המשחק,  .1.4

 :"(הפרסים"-" והזוכים") הרובריקה: "הפרסים שלי". הפרסים מחולקים לתת קטגוריות

 הטבות דומינו'ס פיצה על סוגיהן השונים והכל כמפורט בטבלה להלן:  – "פרסים יומיים" .1.4.1
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 בהזמנת פיצה משפחתית אצבעות גבינה במתנה!

 נת פיצה משפחתיתבהזמ לחם שום במתנה!

 בהזמנת פיצה משפחתית קלצונה במתנה!

 בהזמנת פיצה משפחתית מיני פנקייק במתנה!

 בהזמנת פיצה משפחתית פונדנט במתנה!

 בהזמנת פיצה משפחתית מיני קאפ במתנה!

 לא כולל שתייה וגלידות -הנחה %.1

 בהזמנת פיצה משפחתית כל התוספות חינם!

 איסוף עצמי בלבדב פיצה משפחתית במתנה!

ארוחה אישית במתנה! פיצה אישית+ תוספת+ שתיה 
 באיסוף עצמי בלבד -קטנה 

משפחתית+ תוספת+  -ארוחה משפחתית במתנה!
 באיסוף עצמי בלבד - 1.4שתייה 

 

אולם יכול , סוג פרס המפורט בטבלה שלעיל וכל משתתף יכול לזכות רק פעם אחת באות .1.4.1

פיצה משפחתית במתנה יוכל לזכות רק פעם אחת בגמא: לזכות במספר סוגים שונים )דו

במיני קאפ והכל בכפוף לכך שקיים במלאי(. רשימת הפרסים הינה גם אולם יוכל לזכות נניח, 

. משתתף יוכל להיכנס לרובריקה: "הפרסים שלי" ושם )כמפורט בטבלה שלעיל( מוגבלת

   . הפרס יופיע בלבן() "ם שליהפרסי"מתוך רשימת הוא זכה אילו פרסים בלהתעדכן 

 .)כבר חולקו( נמחק - "פרסיים שבועיים" .1.4.1

 .)כבר חולק( נמחק – "הפרס הגדול" .1.4.1

 נמחק. .1.4.4

בפרסים היומיים תהיה באמצעות כתובת המייל שמילא המשתתף בעת ההרשמה למשחק ההודעה לזוכים  .1.2

ומי קופון של הפרס אותו תשלח דומינו'ס פיצה לזוכה בפרס היומי. במסגרת מייל זה, יקבל הזוכה בפרס הי

 אותו יוכל לממש באחד מסניפי רשת דומינו'ס פיצה.

 נמחק. .1.2

 נמחק. .1.1

לא תהא אחראית לכך   yes,פעילותפרס במסגרת הבמי מהזוכים לא ראו/קיבלו את ההודעה על זכייתם אם  .1.9

 .yesטענה כלפי כל ולזוכה לא תהא 

ו/או לא עמד הזוכה  ובירים לאתרשעות וזאת חרף מספר ניסיונות ס 11 המקורי בתוך הלא אותר הזוכ ..1.1

, יועבר כאמור ולא קיבל הודעה על זכיית הו/או הזוכ המקורי באחד או יותר מהתנאים הקבועים בתקנון זה

"(. במקרה זה הזוכה החלופי)"לעיל  4.5.4-ו 4.5.3הבא בתור, על פי הקבוע בסעיף  הפרס למשתתף

  .זכאותו של הזוכה המקוריתתבטל 

להסבה, לשינוי, להחלפה או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא  ןנית וואינ בלבדלזוכה אישי  והפרס הינ .1.11

  תחליט אחרת. yesלמעט אם , בכל פרס או מוצר אחר

 ,באופן שימנע את הענקת הפרסהמפגש ל ביטול או שינוי במקרה שמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .1.11

 . yesלזוכים לא תהא טענה כלפי 

זוכה אשר מסיבה כלשהי לא יוכל לממש את הפרס או חלקו לא יהיה זכאי להחזר כספי ו/או אחר או לפרס  .1.11

 חילופי ולא תקום לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. 

1.11. yes על פי שיקול יםחלופי יםולהציע פרסים את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את הפרס השומרת לעצמ ,

  הבלעדי. הדעת
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 נמחק. .1.14

וזכייתם של המשתתפים בפרס עשויים להיות מסוקרים באמצעי תקשורת שונים,  פעילותבההשתתפות  .1.12

מביע המשתתף  פעילותב, ובהשתתפותו ושל דומינו'ס yesשל  ןלרבות אך לא רק לצורך קידום מכירותיה

-ו/או בכל מדיה אחרת כפי ש Facebook-בבעיתונות , זכייתו ברדיוו/או  השתתפותו את הסכמתו לסיקור

yes לנכון.  ומצאודומינו'ס י 

1.12. yes מוצאת לנכון אם על פי שיקול  יאאת הזכות לעכב ו/או לבטל את הזכייה מכל סיבה שה השומרת לעצמ

 משום הפרה של הוראות תקנון זה ו/או הדין. לותפעיהבלעדי יש בהתנהלות המשתתף ב הדעת

 שונות .5

והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות בפעילות תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות  .4.1

 , מהוה הסכמה מלאה לכל האמור בו.בפעילותוחובות הצדדים ועצם ההשתתפות 

( לא יקלטו פרטי הזוכים משתתףבשליטת ה מסיבה כלשהי )לרבות כשלים טכניים ואחרים אשר אינםאם  .4.1

 אין ולא תהא כל אחריות ו/או חובה כלפי הזוכה yes-כי אז ל, ל תקלה טכנית יוכרז על זוכה שגויו/או בש

 .  פעילותכל טענה כלפיה בקשר עם ה זוכה המקוריולא תעמוד ל המקורי

המחשוב  מערכות התקשורת, כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות, ,מודע לכךהמשתתף  .4.1

ת תקלות הנובעות מטעויות אנוש. ווהרישום הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות או תקלה, לרב

במערכות  הפרטים מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תתכנה תקלות טכניות שימנעו, בין השאר קליטת

  הרלוונטיות ו/או שיבוש תוצאה או מועד השתתפות.

ו/או מי מטעמה עקב תקלה  yesף ו/או לזוכה לא תהא טענה או זכות כלשהי לפעולות בהן תנקוט למשתת .4.1

או ו/טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו לו 

ה ו/או תביעה כלפי ותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישעקב הפעולות כאמור. המשתתף ו/או הזוכה מו

yes  בהתרחש מקרה כאמור. הכל מי שפועל מטעמו/או ,  

4.4. yes  ו/או מי מטעמה אינם אחראים לפעילות התקינה של המערכות, על כל מרכיביהן, ולא יישאו באחריות

להפסקות ו/או הפרעות כלשהן ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או 

 שר ייגרמו למשתתפים בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור.עקיפות א

מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש כי ההשתתפות בפעילות הינה לצורכי שעשוע, כי עלולות  .4.2

ליפול טעויות בפעילות, וכי בכל מקרה ההשתתפות בפעילות לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה 

 ין עם הפעילות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה. הקשורה במישרין או בעקיפ

לא תישא  yes-ו ההשתתפות בפעילות ומימוש הפרס הינם באחריותו הבלעדית של המשתתף ו/או הזוכה, .4.2

באחריות לכל נזק )לרבות נזק גוף(, ישיר ו/או עקיף, הפסד, אבדן או הוצאה שיגרמו למי מהמשתתפים ו/או 

 ין או בעקיפין עם הפעילות ו/או עם הפרס ו/או עם מימושו.מהזוכים בכל הקשור במישר

 נמחק. .4.1

4.9. yes או לתנאים  הפעילותבמסגרת  ו לזוכיםיוענקש ים/המשתתפים לאיכות הפרסיםכלפי הזוכת אחראי האינ

תקינות או אי התאמה בנוגע -לכל פגם, קלקול, נזק, אי תאחראי אהתלא  yes. יםהפרס ובהם יסופק

 לא תהא אחראית למעשה ו/או מחדל של נותני שירותים. yesובכלל זה , לפרסים או לאספקתם

 נמחק. ..4.1

4.11. yes  הלפי שיקול דעתולאלתר, מכל סיבה שהיא, בכל עת, או לשנות להפסיק שומרת לעצמה את הזכות 

אשר הודעה בו/או לשנות את כל תנאיה או חלק מהם ו/או את ההטבה,  הפעילותהמוחלט והבלעדי, את 
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מתפרסם תקנון הפעילות. מוסכם, כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת, בו  תתפרסם באתר

 בקשר לכך. yesוהמשתתפים ו/או הזוכה מוותרים על כל טענה ו/או תביעה כלפי 

, כי זכייתו לא הושגה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו, המשתתף, מצהיר פרסכתנאי לקבלת ה .4.11

עם דרישתו הראשונה ומבלי לפגוע בסעדים  מיד yes-, הוא ישיבו לפרסי לבמידה ויתברר שלא היה זכא

 ובזכויות המוקנות לה על פי דין.

4.11. yes .אינה אחראית לכל נזק שיגרם לעובד, כתוצאה מהשתתפות בפעילות ו/או קבלת הפרס ו/או מימושו 

אחריות ו/או טענה  מכל yesלכל הוראות תקנון זה וכן פוטר את  המשתתףבהשתתפותו בפעילות, מסכים  .4.11

בקשר לפעילות ו/או לתקנון ו/או ליישום הוראות התקנון ומוותר על כל טענה הקשורה לפעילות ו/או לתקנון, 

 פי הוראות תקנון זה ובכפוף לדין.-למסור את הפרס לזכאי לכך על yesחוץ מהתחייבות 

זה או בניגוד לאחד מתנאיו,  כתנאי לקבלת הפרס, מצהיר הזוכה, כי זכייתו לא הושגה תוך הפרת תקנון .4.14

עם דרישתה הראשונה  מיד yes-במידה ויתברר שלא היה זכאי לפרס או שהפר את תקנון זה, הוא ישיבו ל

 ומבלי לפגוע בסעדים ובזכויות המוקנות לה על פי דין. 

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר  .4.12

 ע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. המבצ

, מראש או בסמוך למועד yes-היה ולזוכה קיימת מניעה מלממש את הפרס מכל סיבה שהיא, יודיע על כך ל .4.12

 הזכייה, ולא יהיה זכאי לפרס חלופי. 

ר מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף, כי קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו אש בפעילותבהשתתפותו  .4.11

 יחייבו לכל דבר ועניין.

לעניין  . האיסור חל גם על בני משפחותיהם של הנ"ל.בפעילותאינם רשאים להשתתף ודומינו'ס  yesעובדי  .4.19

 זוג, בן, בת.-אבא, אמא, אח, אחות,בן -סעיף זה, "בני משפחה" 

הפעילות  מובהר ומוסכם כי אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ, לפרסם ו/או לשמור ברשות המשתתף את ..4.1

  ו/או תוכנו.

 yesובמשרדי  www.yes.co.ilשכתובתו: yes באתר במהלך תקופת הפעילותניתן לעיון  הפעילותתקנון  .4.11

 . 11114א.ת. כפר סבא  2בכתובת היוזמה 

 

 

 

 

 


