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 " PERFECT NIGHTTHEויאנגו " קוקה קולה  משותפת של פעילותתקנון 
 

  הגדרות .1

 רח'מ, 51-0482136 .פ.החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ, ח "החברה" 
 .03-6712310; פקס: 03-6712222, בני ברק. טלפון: 129 הרב כהנמן

 

 , תל אביב. 148, דרך בגין 515926285יאנדקס.גו ישראל בע"מ, ח.פ.  "העוזרת לחברה"
 

 "משתתף"

 
תושב   הינו  (2; )( שניםהעשרשמונה  )  18מלאו לו  (  1אלה: )כל  אדם העונה על  

 (4)  בפעילות כמפורט להלן;  השתתף(  3)  ;ישראל ו/או בעלי היתר שהייה כדין
 . בכל תנאי מתנאי תקנון זהעמד 

 
אינם רשאים  עשרה(שמונה ) 18מובהר בזאת כי קטינים מתחת לגיל 

  .בפעילות ולא יזכו בפרסיםלהשתתף 

 
. עוד יובהר כי משתתףיובהר כי החברה ו/או מי מטעמה רשאיות לפסול כל 

כתוצאה מהפרה נפסל  אשר משתתףעל המשתתף לעמוד בתנאי תקנון זה. 
כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה  יעלהלא  של כל תנאי מתנאי תקנון זה,

 .פסילתומי מטעמה בקשר עם או /כלפי החברה ו

 ,בתל אביבשונים  פעילות בבריםהחברה  קייםתבמהלך תקופת הפעילות,  "הפעילות"
תפריט בהם יוצע ללקוחות  (,"ברים)" לתקנון זה 'א נספחב המפורטים

ומוצרי מזון שונים  קולה"-בשילוב "קוקה ייחודי לפעילות "קומבו"
במהלך תקופת הפעילות באחד הברים רכשו משתתפים אשר  .("קומבו)"

 ו)כהגדרת בפרס יזכו, ועמדו בכל תנאי תקנון זה אחד מתוך התפריט קומבו
   .להלן(

 
ההשתתפות בפעילות היא באחריות המשתתף מובהר כי למען הסר ספק, 

, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בלבד
 בקשר האמור.  

 
. הפרה של יםברהונהלי עוד מובהר כי על המשתתפים להישמע להוראות 

מהווה הפרה של הוראות תקנון זה, ולכן מהווה עילה לפסילת אלה הוראות 
כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר   לו  מהפעילות וללא תהיההמשתתף  

 עם האמור. 
  
 .23:59  בשעה  31.12.2019-הג'  ועד ליום    12:00בשעה    19.12.2019-הה'  מיום   "פעילותה תקופת"

 
 .הפעילותתקופת הוא השעון הקובע לעניין  החברהשעון 

 
ת לשנות את תקופת ורשאיו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן החברה 
באופן מוחלט, בהתאם לעדכונים  האו לבטל ה, לקצרה, להאריכהפעילות

ויוטמעו  ןמי מטעמהעוזרת לחברה ו/או אשר יפורסמו על ידי החברה ו/או 
ולמשתתף ו/או   ,ריםבבשיהיה זמין במשרדי החברה ו/או  תקנון המעודכן  ב

ו/או תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה    למי מטעמו לא
 בגין כך.העוזרת לחברה 

 
 "זוכה בפרס"

 
משתתף אשר רכש בתקופת הפעילות קומבו באחד מהברים המשתתפים 

( לא נפסל מלהיות 2( עמד בכל תנאי מתנאי תקנון זה; )1אשר: )בפעילות ו
קבלה או מימוש של  מנומ( לא נמנע 3על פי הוראות תקנון זה; ) ףמשתת

החברה לפי על ידי  בפרס ה( הוכרז כזוכ4פרס עפ"י הוראות תקנון זה; )
 המנגנון המפורט בתקנון זה; 

 
 . הפרסים למשתתףכמות  לעמובהר כי אין הגבלה 
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פרס הוא המועד בו המשתתף הזמין את זכאות להמועד הקובע לעניין ה
 הקומבו. 

 "הפרס"
 
 

", אשר מקנה Yangoקופון גירוד המכיל קוד, אותו יש להזין באפליקצית "
מעלות הנסיעה ובכל מקרה גובה ההנחה לא  50%לזוכה בפרס הנחה בסך 
ח מעלות הנסיעה אשר הוזמנה באמצעות "ש 20יעלה על סך מרבי של 

 ".Yangoאפליקציית "

 

 .15.3.2020-הבלבד עד  "Yango" ניתן למימוש באפליקצייתהפרס  
 

  .בלבד במהלך תקופת הפעילותניתן לקבל את הפרס 
 

פרסים ( עשרת אלפים) 10,000 מוגבל ועומד עליובהר כי מלאי הפרסים 
הברים המשתתפים בפעילות עד לגמר  בין באופן שווה שיחולקו בסה"כ
 .המלאי

 
יהיו כפופים למגבלות נוספות,  וואופן מימוש והפרס ייתכן  ,יובהר כיעוד 
ו/או בכל דרך אחרת שתבחר החברה ו/או מי על גבי הפרס  שיפורטוכפי 

  .מטעמה בהתאם לשיקול דעתה

להחליף ת לשנות ו/או ורשאי ןמי מטעמהעוזרת לחברה ו/או או /והחברה 
פרסים  וו/או להוסיף עלי ו, ו/או את כמותואו חלק ואת זהות הפרס, כול

בתקנון הבלעדי. עדכונים לעניין זה יפורסמו  ןנוספים, לפי שיקול דעת
 . יםברבשיהיה זמין במשרדי החברה ו/או 

ו/או   החברה  כלפי  דרישהאו  /ו  תביעהאו  /ו  טענה  כללכל משתתף   תעמוד  לא
 ובהתאם  העניין  לפי  מימושו  אי  או  הפרס  מימוש  בגין  לרבותהעוזרת לחברה,  

 בו שינוי כל בשל ולרבות ערכו ,בפרס הזוכה לצרכי התאמתו, הפרס לסוג
 .שהוא סוג מכל

 קבלת הפרס הינה בכפוף לעמידה בכל הוראות תקנון זה. כי בזאת מובהר
 

"תקנון  או"התקנון" 
 "הפעילות

ו/או  התקנון יהיה זמין במשרדי החברה. הוראות תקנון זה לעיל ולהלן
 . יםברב

 

 כללי .2

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים  .2.1
ו/או בכל דרך אחרת, למעט  של החברה בפייסבוק דף המותגב, הפעילותכלשהם בדבר 

 הודעה מטעם החברה בדבר שינוי תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

, על פי יעודכן התקנון הפעילותייתכן ובמהלך  ליבו של המשתתף מופנית לכך כיתשומת  .2.2
 משרדי החברהב  . התקנון המעודכן יהיה זמיןשיקול דעתה של החברה ו/או העוזרת לחברה

נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא הנוסח המעודכן, אף אם המשתתף או   .יםברבו/או  
 אדם אחר הסתמך על נוסח קודם.

 , וקביעתה של החברהןאליהו/או על כל עניין הנוגע  הפעילותלא ניתן לערער על תוצאות  .2.3
  אחריה דבר. לא יבואבעניין זה תהא סופית ומוחלטת ו ו/או עוזרת החברה

השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה   הפעילותבתקנון   .2.4
 ו/או רבים. 
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המשתתפים יוכלו לקבל פרטים בנושא נגישות בפעילות ע"י פניה לגברת רוני ברנשטיין  .2.5
 .ronid@cocacola.co.ilאו במייל  6712622-03בטלפון 

 
  בפעילות ההשתתפות .3

ים שונים בתל אביב אשר רשימה ברהחברה פעילות ב קייםבמהלך תקופת הפעילות, ת .3.1
 .לתקנון זה 'א נספחשלהם מצורפת כ

יהיה ו, במהלך תקופת הפעילות יםברהאחד מייכנס ל בפעילות להשתתף המעוניין אדם .3.2
 קולה"-"קוקהתפריט "קומבו" ייחודי לפעילות בשילוב קומבו אחד מבין  לרכושעליו 

 אשר יוצע לו.

המשתתפים ים ברהמבאחד קומבו רכשו במהלך תקופת הפעילות משתתפים אשר  .3.3
, לא נפסלו מהשתתפות בפעילות ולא נמנע מהם לקבל עמדו בכל תנאי תקנון זהבפעילות,  

 .בפרסיזכו , פ"י הוראות התקנוןאו לממש את הפרס ע

 . אין הגבלה על כמות הפרסים למשתתף מובהר כי .3.4

 של בדרך לרבות, והוראותיו תקנון זה פי על שלא משתתף שנהג היהי בו מקרה כלב .3.5
 תהיה, ו/או מי מטעמו שלו בין יםברה ונהלי שלא בהתאם להוראות יםברבהתנהגות 

כל ו/או למי מטעמו  א תהיה לו  רשאיות לפסול משתתף זה, ול  חברהו/או העוזרת ל  החברה
 בקשר לכך. לחברה העוזרתאו /ו החברהדרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד 

ע"י )ללא השתתפות בפעילות כמתואר בתקנון זה(  כשלעצמה יםברלכניסה מובהר כי  .3.6
 אינה מהווה ראיה או הבטחה לקבלת פרס כלשהו. משתתף 

את  בפעילותנותנים מראש ובעצם השתתפותם  בפעילותהמשתתפים מובהר בזאת כי  .3.7
כראות עינה ולפרסמה באמצעי  מידע שהתקבלבהסכמתם לחברה לעשות שימוש 

פייסבוק ואינסטגרם, שילוט  -עיתונות, אינטרנט  טלוויזיה, -תקשורת שונים לרבות 
 חוצות ומסכי חוצות, מבלי שהמשתתפים יקבלו תשלום.

  קבלת הפרס .4

פרס הוא המועד זכאות להמועד הקובע לעניין ה. לזוכים את הפרס יחלקו יםברה עובדי .4.1
 בו המשתתף הזמין את הקומבו. 

בפרס זכייתו תקנון זה ו/או קיים חשד כי  בתנאיבגין אי עמידתו  נפסל שמשתתףככל  .4.2
הושגה בדרכים שאינן כשרות )לרבות ביצוע עבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית, ובכלל 

( ו/או ו/או נציגים מטעם החברה יםברה ונהליא בהתאם להוראות התנהגות שלזאת 
אזי  –הודיע כי אינו מעוניין לקבל את הפרס, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה 

, אשר ייחשב תקנון זהבעמד בכל תנאי אשר אחר ותחתיו יבוא משתתף המשתתף ייפסל 
 משתתף. מובהר כי בהתאמה, וחוזר חלילהויחולו לגביו ההוראות הנ"ל כזוכה בפרס 

 .ןאו מי מטעמו/ ו/או העוזרת לחברה שנפסל לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא מהחברה

בפרס, החברה איננה אחראית לפרס, ולא תהיה  לזוכהיובהר כי מרגע מסירת הפרס  .4.3
 ו/או למי מטעמו כל דרישה ו/או תביעה מאת החברה בשל כך.  בפרס למשתתף לזוכה

 יםסהפר .5

להחליף את זהות הפרסים ו/או את  ו/או ת לשנותורשאי העוזרת לחברה ו/או החברה .5.1
הבלעדי.  ןדעתכמותם ו/או מרכיביהם ו/או להוסיף עליהם פרסים נוספים, לפי שיקול 

במידה ויחול שינוי בפרס, לא תהיה למשתתפים כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי 
 ו/או מי מטעמן בקשר עם האמור.החברה ו/או העוזרת לחברה 

mailto:ronid@cocacola.co.il
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הפרס ניתן למימוש  .ניתן לקבל את הפרס במהלך תקופת הפעילות בלבדיובהר כי  .5.2

עוד יובהר כי מלאי הפרסים מוגבל ועומד  .15.3.2020-בלבד עד ה Yangoבאפליקציית 
שיחולקו בכלל הברים המשתתפים בפעילות  בסה"כ ( פרסיםאלפים תעשר) 10,000על 

 . איעד לגמר המל

לא  בפרס ידי החברה ו/או מי מטעמה, ולזוכים-הפרס, ייקבע על קבלתיובהר, כי אופן  .5.3
תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה בגין האמור, 

 לרבות בשל כל עיכוב או דחייה במועד קבלת הפרס או כל חלק הימנו.

ידוע למשתתפים כי השתתפותם בפעילות זו הינה למטרת השעשוע ולשם ההנאה  .5.4
שינוי בפרס עליו הוכרז, לא תהיה המושגת מעצם ההשתתפות בפעילות. במידה ויחול 

למשתתפים כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי 
 מטעמה בקשר עם האמור.

אינו ניתן להחלפה, לשינוי או להמרה על ידי הזוכה  וז פעילותשיחולק במסגרת  הפרס .5.5
 .לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס ו/או מוצר אחרבפרס 

 פטור מאחריות .6

המשתתף מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או  .6.1
 לפעילות,, בכל הקשור והמתייחס התביעה כלפי החברה, מנהליה, עובדיה, ומי מטעמ

, לרבות לעניין מימוש )ו/או אי מימוש הבו/או לזכייה    הבלהשתתפות )או אי ההשתתפות(  
. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו )ובכלל זה השימוש ו/או אי השימוש בפרס(  הפרס

 זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.

הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף, והחברה לא תישא  בפעילותההשתתפות  .6.2
ו למי באחריות לכל נזק )לרבות נזק גוף(, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמ

 .הפעילותמן המשתתפים, והקשור, במישרין או בעקיפין, עם 

הפרס, לאיכות או טיב    םהחברה, מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, אינם אחראייובהר, כי   .6.3
בקשר עם הפרס. אחראים בכל צורה שהיא לגבי נזקים, הוצאות או תקלות כלשהן    ואינם

ו/או   בפרס  זוכההוראות כל דין, ולובהתאם לבפרס  יהיה באחריות הזוכים    פרסה  מימוש
העוזרת למי מטעמו לא תעמוד כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי החברה ו/או 

ככל שייגרם לו ו/או למי מטעמו נזק ו/או פגיעה ו/או הוצאה ו/או   ןמי מטעמלחברה ו/או  
 בו זכה. פרסה למימושהפסד בקשר 

ון זה, קנבהתאם לת כת, הנערפעילות זום ומאשר כי ידוע לו כי ישתתף מצהיר, מסכהמ .6.4
וכי יתכן כי  בפעילותמרכיבים של שעשוע ואף הנאה שהוענקו לו עם השתתפותו  תמשלב

צי החברה, עשויים להתרחש אירועים ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או מעל אף מא
מלקבל את הפרס, ו/או  תקלות, אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף מלזכות בפרס

ת לחברה מכל טענה ו/או דרישה ו/או ו/או העוזרוהמשתתף מסכים לפטור את החברה 
 תביעה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם. 

מסכים המשתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד', אשר מקורם  בפעילותבהשתתפותו  .6.5
ם שאינם ישראל(, שביתה, פיגועים, בכוח עליון, מלחמה )לרבות בין מדינות או גורמי

אסונות טבע וכיו"ב, בין בארץ ובין בכל מקום אחר, או כל אירוע אחר אשר אינו תלוי 
בחברה, לא ייחשב כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכה את המשתתף בכל סעד ו/או זכות 

ו/או  לחברהו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או העוזרת 
 מי מטעמן.
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 התקיים כסדרתאו ופרע תלא  הפעילותת לחברה אינן מתחייבות שו/או העוזרהחברה  .6.6
מפני נזקים, קלקולים, אי נה היה חסיתללא טעויות, נוהל תללא מגבלות או הפסקות, 

דיוקים, שגיאות ותקלות. מובהר בזאת, כי בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף זה 
לעיל, תהא החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי רשאית לנקוט כל צעד על מנת למזער ו/או 

ו/או לבטל  הפעילותטרם תום תקופת  הפעילותלנטרל את האמור, לרבות להפסיק את 
יל ו/או לנקוט בכל צעד אחר, ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה כל הפעילותאת 

 בקשר עם האמור. ןו/או מי מטעמו/או העוזרת לחברה ו/או דרישה כלפי החברה 

מכל  יםנחסי םאינ יםברהו/או  הפעילותמובהר כי מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .6.7
 "נפילה"ללא תקלה, שגיאה,    תנהלת  הפעילותטעות או תקלה. החברה אינה מתחייבת כי  

או טעות, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה או בקשר לכך. לא תהיה 
או  , פגיעה בסיכוייםלמשתתף כל טענה, דרישה או תביעה בגין כל נזק, אבדן, הפסד

 , שיבוש, איחור או תקלה כאמור.הוצאה שייגרמו לו עקב טעות, נפילה

מלהשתתף  בכל מקרה בו יוכח כי תקלה, פגיעה או רשלנות של המשתתף מנעה ממנו .6.8
 ת לחברהו/או העוזר ו/או לממש את הפרס, תהיה החברה ו/או מלזכות בפרס בפעילות

 מאחריות. ותפטור

ו/או על פי הוראה של   על פי חוק  מנהלמסור כל מידע אשר יידרש מ  החברה תהיה רשאית .6.9
 רשות מוסמכת.

 הצהרות והתחייבויות המשתתף  .7

המשתתף מצהיר ומתחייב מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או כל דין, 
 : החברה כיכלפי 

 כל הפרטים שמסר הינם נכונים ומדויקים. .7.1

 עשרה(. שמונה) 18וא מעל גיל ה .7.2

, ויפצה וישפה את החברה ו/או את בכל אחריות, מפורשת ומכללא איישהמשתתף  .7.3
מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק 
)לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין(, 

כל טענה  הפסד, אובדן, הוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין
דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים בדרך כלשהי להפרה 

 במישרין ו/או בעקיפין של תקנון זה.

החברה אינה נושאת בכל אחריות באשר לאובדן פרטים של מי מהמשתתפים כי ידוע לו  .7.4
שיים פרטים איכתוצאה מכשל טכני, ואשר כתוצאה ממנו נמחקו, הושמדו או שובשו 

 .הפעילותאשר נשלחו במסגרת 

 שונות .8

בהשתתפותו בפעילות זו, מסכים, מאשר ומצהיר כל אחד מהמשתתפים, כי קרא את  .8.1
וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון,  הפעילותתקנון 

 הוא מסכים כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

, אפשר פעילות, מסכים ומאשר כי דבר השתתפותו ו/או זכייתו במהמשתתפיםכל אחד  .8.2
בדף   שיסוקרו, יצולמו וישודרו, באמצעי תקשורת, לרבות בטלוויזיה, בשילוט, בעיתונות,

בעצם ההשתתפות  באתרי אינטרנט אחרים, וכיו/או של החברה בפייסבוק המותג 
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לום שמו ותמונותיו במסגרת או צי/ו את הסכמתו לפרסום המשתתףמביע  בפעילות
  הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של החברה.

ת לחברה ו/או מי מטעמן מנעה , כי רשלנות של החברה ו/או העוזרבכל מקרה שיוכח .8.3
, יוגבל הפיצוי לו יהיה הפעילותו/או מלזכות בפרס במסגרת  פעילותבמאדם מלהשתתף 

 שווי פרס יחיד.זכאי ל

כי, בין היתר, איננו נמנה על אלה אשר  מצהיר מעצם השתתפותו בפעילותזוכה בפרס ה .8.4
לפי תנאי תקנון זה וכי זכותו לא הושגה תוך הפרת תקנון בפעילות אסורה השתתפותם 

 זה או בניגוד לאחד מתנאיו. 

י ובנ בדיהם, מנהליהם, שותפיהםעושתתפות בפעילות אסורה על עוזריהם, הה .8.5
 .ת לחברהמשפחותיהם של החברה והעוזר

לחוק  244לפי תקנון זה אינו מהווה הגרלה כהגדרתה בסעיף  הפעילותלמען הסר ספק,  .8.6
 וזאת בשל העובדה כי הזכייה בו תלויה ביכולת ולא בגורל.  ,1977-, התשל"זהעונשין

הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט  .8.7
אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה -הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל

ת לחברה בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות נגד החברה ו/או העוזר
 בפעילות הינה שנה ממועד סיומה.
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 א'נספח 

 המשתתפים בפעילות בתל אביב יםבררשימת 
 

 הרצליה( סניף ו שרונה מרקט – ת''א ףפיתה בסטה )סני .1

2. Medzoo )הרצליה( 

 פיצה ארט )תל אביב( .3

 הרצליה(  סניף -ו ת''אסניף בית הפנקייק ) .4

 גן( -בוגארט רד )רמת .5

 גן( -ניאו סושי )רמת .6

 גן( -הספסל )רמת .7

 שרה'ס פלייס )רעננה(  .8

 )כפר סבא(  אולדיז .9

 מאווי )הוד השרון(  .10

 רוזנברג )הרצליה פיתוח(  .11

 אסף ארטיזנל )רמת השרון(  .12

 וודו )ת''א(  .13

 ספוטניק )ת''א( .14

 

 

 

 

 

 

 

 

 


