תקנון לפעילות  ASUS ROGבשיתוף אתר Vgames
תקנון זה הינו חוזה ומטרתו להסדיר את תנאי ההשתתפות בתחרות נושאת פרסים במסגרת מתחם
הפעילות באתר ויגיימס באינטרנט .התקנון ממצה את זכויות הצדדים וחובותיהם בקשר
להשתתפות בתחרות ועצם ההשתתפות בתחרות מהווה הסכמה מלאה לאמור בו.
""ASUS

.ASUSTeK Computer Inc

"המפיקה"

חברת קופידאטה דיגיטל בע"מ(
אשר תפעיל ,תפיק ותנהל בפועל את הפעילות עבור ASUS

"אתר התחרות"

מתחם תוכן שיופעל ע"י המפיקה עבור  ASUSויישב על שרת משרתי אתרי
המפיקה בכתובת  asus.vgames.co.ilבתאריכים  25/12/14עד .1/2/15

"הפרסים"

פרס שבועי  -פד מקצועי לעכבר .ASUS ROG GM50 Mouse Pad
שלושת המובילים בתום הפעילות יזכו באחד הפרסים הגדולים לפי
מיקומם בטבלת המובילים:
מקום ראשון:
כרטיס מסך אחד מדגם MATRIX GTX980 P-4GD5

קישור למוצר באתר החברה:
http://www.asus.com/Graphics_Cards/MATRIXGTX980P4GD5

מקום שני:
טאבלט Fonepad ME560 "6

קישור למוצר באתר החברה:
http://www.asus.com/il/Tablets_Mobile/ASUS_Fonepad_Note_6_ME560C
/G

מקום שלישי:
לוח אם לגיימרים )ASUS MAXIMUS VI IMPACT MB (INTEL Z87

קישור למוצר באתר החברה:
/http://www.asus.com/Motherboards/MAXIMUS_VI_IMPACT
"התחרות"

התמודדות על קבלת פרס ,באמצעות רישום לאתר והשתתפות באתר
התחרות ,כהגדרתם להלן;

"המשחקים"
 .1הרשמה כמשתמש קבוע לאתר "ויגיימס" באתר התחרות תהווה
תנאי מקדים להשתתפות בתחרות.
 .2חידונים ברחבי אתר התחרות )להלן "החידון"( :החידון יהא
מורכב ממספר שאלות אמריקאיות )שאלות רב ברירתיות(.
תשובה נכונה על שאלה תזכה את המשתמש ב 1,000-נקודות.
 .3סקר/ים – הצבעות למשחקי השנה ברחבי אתר התחרות
)להלן":הסקר"( :הסקר יהא מורכב משאלות אמריקאיות
)שאלות רב ברירתיות( ,לסקר אין תשובות נכונות ,כל השתתפות
מלאה בסקר – היינו ,המשתתף ענה על כל שאלות הסקר –
תזכה את המשתתף ב 5,000-נקודות.
"משתתף"

גולש לאתר הרואה לנכון ליטול חלק בתחרות – לאחר שאישר את
הוראות תקנון זה – ופועל בהתאם להנחיות המובאות באתר ובתקנון.
ככל שהמשתתף הוא קטין ,הרי שהוא נדרש ליטול – מראש – את
הסכמת אפוטרופסיו להשתתפותו בתחרות;

"תקופת התחרות"

התחרות תחל בתאריך  25/12/14בשעה  12:00ותסתיים בתאריך
בשעה ;18:00
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1/2/15

על אף האמור לעיל תהא  ASUSו/או המפיקה רשאית לשנות את תקופת
התחרות ,להאריכה ,לקצרה או לבטלה באופן מוחלט ,על-פי שיקול
דעתה הבלעדי ,בהודעה שתפורסם באתר התחרות;
"התקנון"

תקנון זה של התחרות.

 .1פרשנות
 .1.1המבוא לתקנון וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 .1.2בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים
בדבר התחרות ,לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ו/או באתרי האינטרנט השונים,
תגברנה לכל דבר ועניין הוראות תקנון זה.
 .1.3החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.
 .1.4תקנון זה מנוסח בלשון זכר משיקולי נוחות בלבד .התקנון מתייחס לבני שני המינים ,יחיד
כרבים ולהיפך.
 .2הרשמה
 .2.1לפני תחילת ההשתתפות בתחרות יידרש המשתתף לבצע רישום לתחרות ,ובין היתר יידרש
למסור את שמו ,גילו ,עיר מגוריו ,כתובת הדוא"ל שלו ואו פרטים נוספים כפי שידרשו
באתר התחרות )להלן":פרטי המשתתף"( .המשתתף יוכל לשחק במשחקים גם תוך
הימנעות ממסירת פרטי המשתמש ,ואולם בעשותו כך יחשב כמשתתף אשר ויתר על זכותו
להשתתף בתחרות ולזכות בפרסים.
 .2.2מובהר ומוסכם בזאת ,כי הגם שמסירת פרטי המשתתף הנ"ל הינה תנאי להשתתפות
בתחרות ,אין בתנאי זה כדי להקים כל חובה שבדין למסור נתונים אלה ל-ASUSו/או
למפיקה והמשתתף רשאי להימנע ממסירת נתונים אלו בכפוף להוראות סעיף  2.1לעיל.
 .2.3מובהר ומוסכם בזאת כי  ASUSעשויה לשמור את פרטי המשתתף במאגר מידע שלה ו/או
של אחר ,וכן לעשות שימוש בפרטי המשתתף הנ"ל לצרכיה העסקיים )לרבות לשם משלוח
הודעות דוא"ל למשתתפים( ,כמו גם להעבירם לתאגידים קשורים לה )לרבות חברות אם
וחברות אחיות שלה( ו/או לשותפים עסקיים שלה ,הכול בכפוף להוראות הדין; וכן כי
 ASUSתהא רשאית להעביר את פרטי המשתתף אל מחוץ לגבולות המדינה.
 .3התחרות
 .3.1התחרות תיערך באתר התחרות בתקופת התחרות .ההשתתפות פתוחה לכל משתתף,
כהגדרתו לעיל.
 .3.2כל משתתף יוכל להשתתף בחידון פעם אחת.
 .3.3מובהר כי משתתף לא יוכל לקבל יותר מפרס אחד )פרסים גדולים( בתום הפעילות.
 .3.4הבחירה בזוכים תעשה בכפוף להוראות סעיף  5לתקנון זה.
 .4תנאים להשתתפות בתחרות
להלן פירוט התנאים להשתתפות בתחרות:
 .4.1ההשתתפות בתחרות אפשרית למשתתף ,כהגדרתו לעיל.
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 .4.2כל משתתף בתחרות יקיים את מלוא הוראות תקנון התחרות.
 ASUS .4.3ו/או המפיקה רשאית ,בכל שלב ,לפסול כל משתתף בתחרות שהפר הוראה בתקנון
התחרות ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,ולא תהיה לכל משתתף ו/או מי מטעמו כל טענה
ו/או תביעה בנוגע לכך כלפי  ASUSו/או מי מטעמה.
 .5זכייה בפרס –
 .5.1על אף האמור להלן ולמען הסר ספק מובהר כי בכל מקרה ,שיקול דעת צוות השופטים הוא
שייקבע מי יהיה הזוכה וכי התנאים המפורטים בסעיף  5כולו להלן יהוו עבור צוות
השופטים כקווים מנחים אשר אינם מחייבים.
 .5.2פרס שבועי – בכל שבוע ביום חמישי בשעה  17:00בתקופת התחרות המוביל בניקוד בטבלת
המובילים יזכה בפד מקצועי לעכבר ) ASUS ROG GM50 Mouse Padבסך הכל  5זוכים
במשטח עכבר  -זוכה פעם בשבוע(.
 .5.3במידה ויש מספר אנשים עם אותו ניקוד בטבלת המובילים – הראשון שהגיע לתוצאה זכה.
 .5.4ניתן לזכות פעם אחת בפרס השבועי במידה ויהיה זוכה שיזכה פעמיים הפרס השבועי
יעבור למשתתף הבא המוביל בטבלה.
 .5.5פרסים גדולים– בתום תקופת התחרות ולאחר סיומה ,ייבחרו  3משתתפים –  3המובילים
מתוך המשתתפים שהשתתפו בתקופת התחרות ,אשר השיגו את הניקוד הגבוה ביותר
בפעילות )בסך הכל  3זוכים בתום הפעילות(.
 .5.6במידה ובמועד המוגדר לסיום הפעילות והכרזה על זוכים יהיה תיקו בין מספר משתתפים,
הראשונים שענו נכונה יזכו בפרסים הגדולים.
 .5.7מועדי בחירת הזוכים בפרסים יפורסמו באתר – בדף איך זוכים במהלך התחרות.
 .5.8שמות הזוכים יפורסמו על-ידי  ASUSו/או המפיקה באתר התחרות בסמוך לאחר
בחירתם.
 .5.9בסמוך לאחר פרסום ההודעה על הזכייה ,נציגי המפיקה ינסו ליצור קשר עם כל זוכה
לצורך הודעה על זכייתו ,באמצעות פרטי ההתקשרות )דוא"ל( שמסר המשתתף בעת
הרישום לתחרות.
.5.10

אם פרטי ההתקשרות של הזוכה שצוינו בעת הרישום אינם נכונים ו/או מדויקים

ו/או לא ענה הזוכה להודעת דוא"ל שנשלחה ע"י  ASUSו/או המפיקה בתוך  72שעות ו/או
אם לא ניתן יהיה להודיע לזוכה על דבר זכייתו לא יאוחר מ 72-שעות ממועד ההודעה על
הזכייה באתר התחרות ו/או במידה שייבצר מן הזוכה לממש את הפרס בהתאם ללוח
הזמנים שתקבע  ASUSו/או המפיקה ו/או במידה שהזוכה כבר זכה בפרס נוסף במסגרת
התחרות ו/או אם יתגלה שהזוכה עבר במסגרת השתתפותו בתחרות על הוראה מהוראות
התקנון או מהוראות כל דין ,תהיה  ASUSו/או המפיקה רשאית לפסול זכייה של מועמד
בפרס ולבחור בזוכה חלופי מבין המשתתפים האחרים באותו משחק פרס.

3

 ASUSו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בגין פסילת זכייה בהתאם להוראות סעיף
זה.
חלוקת הפרסים לזוכים תעשה באמצעות המפיקה .כל פניה או תלונה בקשר עם
.5.11
חלוקת הפרסים או הפרסים גופם תופנה במישרין אל המפיקה ,בכתובת דוא"ל:
contest@vgames.co.il
.5.12

בחירת המועד למימוש הפרס תיעשה לפי תיאום עם נציג  ASUSו/או המפיקה אך

לא יאוחר מ 30 -ימים לאחר ההודעה בדבר הזכייה .בכפוף לתיאום מראש כאמור לעיל,
יימסר הפרס לזוכה.
.5.13

בעצם ההרשמה לתחרות ,כל זוכה נותן את הסכמתו לפרסום דבר זכייתו בפרס,

לפרסום תמונות ממימוש הפרס וכיוצ"ב ,וזאת במסגרת אתר התחרות ו/או במסגרת
סיקור של התחרות באמצעי התקשורת השונים ו/או במסגרת פרסומים של  ASUSו/או
המפיקה ,וזאת ללא תמורה וללא הגבלת זמן ,והוא מוותר על כל טענה בקשר לכך נגד
 ASUSו/או מי מטעמה.
מובהר בזה שהפרס הינו אישי לזוכה .לא ניתן להמיר ,לשנות או להחליף את הפרס
.5.14
ולא ניתן להסב אותו או להעבירו לצד שלישי כלשהו.
 .6שונות
 .6.1תקנון התחרות יהיה ניתן לעיון במשרדי עורכת המבצע ובאתר התחרות.
 ASUS .6.2ו/או המפיקה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תנאי תקנון זה ו/או לשנות
את תנאיו מפעם לפעם ו/או להפסיק את התחרות בכל עת ,הכל לפי שיקול דעתה המוחלט
והבלעדי ובכפוף לכל דין .מובהר ,כי שינוי כאמור לעיל ,יכנס לתוקפו באופן מיידי ועם
פרסום ההודעה על כך באתר התחרות.
 ASUS .6.3ו/או המפיקה תהיה הפוסקת הבלעדית והסופית בכל עניין הנוגע לתחרות ובנוגע
לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב
בלתי צפוי שייווצר במהלך התחרות ,בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו,
ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
 .6.4כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם באירוע שאינו בשליטתה של  ASUSו/או
מי מטעמה ו/או המפיקה  -לרבות כאלה שנגרמו כתוצאה משיבושים ברשת האינטרנט,
באתר התחרות ובציוד קצה שברשות המשתמש  -שיבושים כאלה ואחרים לא ייחשבו
הפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכו משתתף ו/או זוכה ו/או מוזמן של הזוכה ו/או מי
מטעמם בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה כנגד  ASUSו/או מי מטעמה ו/או המפיקה.
 .6.5התחרות ו/או תקנון זה אינו מהווה הצעה מאת  ASUSו/או המפיקה לציבור בכלל או
למשתתף כלשהו ,והם אינם אלא הזמנה מטעם  ASUSלכל משתתף להציע לה את
השתתפותו בתחרות ,וזאת ,באופן ובתנאים המפורטים בתקנון זה ,בשלמותם ובהם בלבד.
 ASUS .6.6ו/או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות בכל הנוגע למימוש הפרס או לאי-
מימושו ,לכך שהפרס יהיה לשביעות רצונם או ברמה לה הם מצפים ,לתקינותו של הפרס,
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או לכל עגמת נפש או נזק אחר הקשור במימוש הזכייה בפרס .המשתתפים פוטרים את
 ASUSו/או מי מטעמה מכל חבות או אחריות ביחס לפרס.
 .6.7למרות כל הוראה אחרת בתקנון זה ,מובהר כי התחרות הינה לשם שעשוע בלבד ASUS
ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות כלפי מי מהמשתתפים ו/או הזוכים ו/או המוזמנים
מטעם הזוכים ו/או מי מטעמם ,בקשר עם התחרות ו/או אופן ניהול התחרות ו/או
תוצאותיה ו/או הפרס ,וכל משתתף ו/או זוכה ו/או מוזמן של הזוכה מוותר באופן בלתי
חוזר ובלתי ניתן לשינוי או ביטול על כל טענה ו/או תביעה בגין כל הפסד ו/או הוצאה ו/או
נזק שנגרמו בגין התחרות ו/או הפרס ,במישרין ו/או בעקיפין.
 .6.8המשתתף יישא בכל אחריות ,מפורשת ומכללא ,ויפצה ו/או ישפה ,לפי העניין ,את ASUS
ו/או את מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ,מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן ,בגין
כל נזק )לרבות ,אך לא רק ,נזקים ישירים ,עקיפים ,נסיבתיים ,תוצאתיים ,הפסדי רווחים
ופגיעה במוניטין( ,הפסד ,אובדן והוצאות ,מכן מין וסוג ,וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד,
בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ,הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין ,הקשורים
בדרך כלשהי למצג ו/או התחייבות שנתן על פי הוראות תקנון זה ו/או הפרה במישרין ו/או
בעקיפין של איזו מהוראות תקנון זה.
 .6.9ההשתתפות בתחרות אסורה על מנהלי ועובדי  ASUSוכן על מנהלי ועובדי המפיקה ,
שותפיהם ובני משפחותיהם.
בהשתתפותו בתחרות מסכים ,מאשר ומצהיר משתתף בתחרות ,כי קרא את
.6.10
התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון ,הוא מסכים כי
תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
.6.11

כל זכויות הקניין הרוחני בתחרות )כולל בטקסטים ,קבצים וסמלים שייעשה בהם

שימוש במסגרת ו/או לצורך התחרות( הנם רכושה הבלעדי של .ASUS
הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד .סמכות השיפוט
.6.12
הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו .השתתפות בתחרות מהווה
הסכמה מפורשת כי תקופת ההתיישנות לכל תביעה הקשורה לתחרות הינה שלושה
חודשים ממועד סיום תקופת התחרות.
למען הסר ספק יובהר עוד כי תקנון התחרות והתחרות הינם לצורכי מבצע שיווקי
.6.13
גרידא ,ולא ייחשבו כמשחק אסור ו/או הגרלה ו/או הימור כהגדרתם בסעיף  224לחוק
העונשין ,וזאת עקב העובדה ,כי הזכייה אינה תלויה בגורל.
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