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ת ו י ל ל כ ת  ו א ר ו  ה

על  לקוחותיה אשר תנוהל, כהגדרתה להלן, להגרלהתקיים חברת איוודן ישראל בע"מ )להלן: "ליה לונדון"  .1

 ה.יד

יוכלו לזכות פה שבסו ומעלה ₪ 700הלקוחות לרכוש בחנויות הרשת בעלות של יוזמנו  ההגרלהבמסגרת  .2

 .בפרס, והכול כמפורט להלן

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי המשתתפים בתחרות ויהוו את הבסיס המשפטי לכל  .3

 .ליה לונדוןדיון בין המשתתפים לבין 

 התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לשני המינים כאחד. .4

 יש לקרוא בעיון את התקנון במלואו. .5

מהווה  בהגרלהיחסים בין המשתתפים לבין רשת ליה לונדון, והשתתפות התקנון ממצה ומסדיר את ה .6

ומבטאת הסכמה מלאה של המשתתפים לכל תנאי התקנון. לכן, אם אינך מסכים לתנאי התקנון, כולם או 

 .בהגרלהחלקם, אינך רשאי להשתתף 

הבלעדי  הל דעתאת הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקו הליה לונדון שומרת לעצמ .7

 והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו.

פה, מכל מין וסוג -בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, בכתב או בעל .8

 שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

 

ע צ ב מ ה ת  פ ו ק ת ו ע  צ ב מ ב ת  ו פ ת ת ש ה  ה

ישראלית אשר ישתתפו בהתאם לנוהלי תקנון זה )לעיל  .בעלי ת.ז לקוחותם להשתתף רשאי בהגרלה .9

 "(. המשתתפיםולהלן: "

 . ומימוש הפרס מהווים הסכמה לתקנון זה על כל סעיפיו בהגרלהמובהר בזאת, כי ההשתתפות  .10

לפרס/ים  ,  לרבות בני משפחותיהם והם לא יהיו זכאיםליה לונדוןאסורה על עובדי  בהגרלהההשתתפות  .11

 בן זוג, הורה, ילד, אח/ות. –"בן משפחה"  -גם במקרה שהשתתפו וזכו בניגוד לאמור לעיל. לעניין סעיף זה

תקופת בחצות הלילה )להלן: " 31/3/2017-ה ו'ויסתיים ביום  01/3/2015-ה ד'המבצע יחל ביום  .12

הבלעדי  הל פי שיקול דעת"(. ליה לונדון רשאית לשנות את תקופת המבצע, לקצרה או להאריכה, עהמבצע

 וללא הודעה מראש.

 

: ע צ ב מ ב ם  י פ ת ת ש מ ד  צ י  כ

  700בסך של  של ליה לונדון לרכוש בחנויות הרשת יהיה על המשתתפים  בהגרלהעל מנת להשתתף ₪ 

 .ומעלה, למלא טופס השתתפות עם פרטי חשבונית הקניה ומספר פרטים מזהים נוספים

  חודשים 7במשך  חודשלה אחת כשהכוונה לחזיי .ע חודשיםלשבאספקה של חזיות  תוגרלבין המשתתפים 

 .חזיות 7ובסך הכל 

  תינתן האפשרות למלא טופס השתתפות, כאמור בסכום  ₪ 700ובכפולות של  ₪ 700בכל רכישה מעל

 .טפסים וכך הלאה 2יתאפשר למלא  ₪ 1,400של 

יל ו/או שיפעל בכל דרך להסיר מועמדות של משתתף אשר לא ימלא את המפורט לע תרשאי ליה לונדון .13

וזאת על פי שיקול דעתם  ,ההגרלהו/או במשתתפי  ליה לונדוןבהעשויה לפגוע אם בעקיפין או במישרין 

 הבלעדי וללא מתן הודעה מראש.

 



 

 

ם  י ס ר פ ה ו ע  צ ב מ ב ה  י י כ ז  ה

, אולם מובהר, כי ניתן לזכות בהגרלהמובהר בזאת, כי אין הגבלה על מספר הפעמים שניתן להשתתף  .14

 .אחד בלבד. קביעת זהות הזוכים בתחרות ובפרסים תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור או השגה בפרס

 אינה נחשבת כחשבונית רכישה לצורך העניין. חשבונית החלפה .15

 לא ניתן לשלם את סכום הרכישה או חלקו בנקודות אשר נצברו במסגרת מועדון הלקוחות. .16

 רכישה לצורך העניין. תחשבנה כחשבוניות חשבונית זיכוי או גיפט כארד .17

 חודשים תקבל הזוכה חזייה אחת לבחירתה. 7פעם בחודש למשך  .18

 לאחר קבלת החזייה לא תינתן לה אפשרות להחליף / להחזיר אותה. .19

יבחר ו במידה בגיפט כארד ₪ 2,000בסכום של רשת ליה לונדון לקניות ב הפרסניתן יהיה להמיר את  .20

  .ימים ממועד קבלת ההודעה על הזכייה 30דון בתוך הזוכה לעשות כן ויודיע על כך לליה לונ

הבלעדי, להחליף ו/או לשנות את הפרסים ולהציע  הליה לונדון שמורה הזכות, בכל עת, לפי שיקול דעתל .21

ליה לונדון או ד במקומם פרס חלופי אשר יהיה שווה ערך, ולמשתתפים לא תהא כל טענה בעניין זה כנג

 כנגד מי מטעמן.

 שימוש אישי המיועד לזוכים בלבד ואינם ניתן להמחאה או להעברה לאחר.הפרסים הינם ל .22

 

ם י ס ר פ ה ת  ל ב ק ן  פ ו  א

2 ה  .3 כ ו ז ה ת  ר י ח ' ב א ם  ו י ב ך  ר ע י 2ת 0 1 7/0 4/0 ם  .9 ג ר  ח ב י י ד  ע ו מ ו  ת ו א ב

 . י פ ו ל ח ה  כ ו  ז

ע"מ לתאם את העברת  הנציג של ליה לונדון ייצור קשר עם הזוכ בכירת הזוכהימי עסקים מיום  7עד  .24

ימי  7, בהתאם לפרטים שנמסרו על ידי הזוכה. ככל שלא ניתן יהיה ליצור קשר עם הזוכה בתוך הפרס

ירת הזוכה, מכל סיבה, תהיה רשאית ליה לונדון להכריז על זוכה חלופי. כתנאי לקבל חעסקים ממועד ב

עבר הרכישה המקורית. לא הוצגה חשבונית כאמור, יו חשבוניתהפרס יהיה מחוייב הזוכה להציג את 

 הפרס לזוכה חלופי. 

 כל האחריות על הפרס, תהליך העברתו לזוכה וכל המשתמע מכך, הם באחריות רשת ליה לונדון.   .25

 ., ונתונה לשיקול דעתה הבלעדיהינה באחריותה הבלעדית של רשת ליה לונדון בחירת הזוכה .26

ת ו נ ו  ש

השתתפות של משתתף כלשהוא הבלעדי, למנוע  הליה לונדון שומרות לעצמן את הזכות, לפי שיקול דעת .27

תוך כדי ביצוע  בהגרלהרשאית לעכב או למנוע מסירת פרס למשתתף שהשתתף  יה, וכן תהיבהגרלה

לא הייתה תוצאה ישירה של  וזכייתמרמה, עבירה על החוק או על תקנון זה או בחוסר תום לב, אף אם 

 מעשה מעין זה.

ביצוע מעשה של מרמה, עבירה, חוסר תום לב  ליה לונדון רשאית שלא למסור פרס למשתתף שזכה תוך .28

או תוך הפרת התקנון או כל דין, ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי המבצע באופן אחר כלשהו, ו/או שפעל 

באמצעים שאינם כשרים וראויים, גם אם היה זוכה אף ללא המעשה הנ"ל. לעניין זה, "חוסר תום לב" 

בקנה אחד עם אופן מבצע סביר ומקובל ו/או עם מהות המבצע ייחשב ככל מעשה או מחדל שאיננו עומד 

 ו/או מהווה עקיפה כלשהי של כללי המבצע.

ובהשתתפותם  ליה לונדוןזכייתם של זוכים במבצע עשויה להיות מסוקרת, לרבות לצורך קידום מכירות של  .29

, טלוויזיה, מביעים המשתתפים את הסכמתם לפרסום שמם ולסיקור זכייתם, לרבות באינטרנט, רדיו

 עיתונות או כל מדיה אחרת.



 

 

ת  ו י ר ח א מ ר  ו ט פ ו ר  ו ת י  ו

על כל שלביה תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים. ליה לונדון או מי  בהגרלהההשתתפות  .30

באחריות לכל נזק, לרבות אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נזק גוף אשר נגרם למי מן יישאו לא ה מטעמ

או בכל חלק ממנה לרבות לעניין  בהגרלההשתתפות ו/או אי השתתפות המשתתפים עקב ו/או בקשר עם 

 מימוש הפרסים.

באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר מאחריות כלשהי  מטעמההמשתתפים פוטרים בזאת את ליה לונדון או מי  .31

 כתוצאה מזכייה בפרסים לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, אשר נגרמו ו/או ייגרמו

 ומימושם.

באחריות לכל פגיעה ו/או הפרה של זכויות יוצרים, זכויות קניין רוחני יישאו לא  האו מי מטעמ ליה לונדון .32

, instagram  / facebook  -ה יכלשהן, סימני מסחר או סודות מסחריים בקשר עם העלאת התחרות לאתר

 והאחריות כולה חלה על המשתתפים בתחרות באופן בלעדי.

לרבות, אך לא רק  ה, על פי שיקול דעתמההגרלהאת הזכות לבטל חלקים  הלעצמ תשומרי ליה לונדון .33

במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את 

 .בהגרלהוכן שומרים לעצמם את הזכות לערוך את אותו שלב או חלק  בהגרלההיכולת מלהשתתף 

 ה, שלביו, תוכנו, מתכונתו ונהליו, תקופתו, על פי שיקול דעתההגרלהלשנות את מבנה  תליה לונדון רשאי .34

 לנכון. תימצאהמוחלט. על שינוי תנאי המבצע כאמור בסעיף זה תינתן הודעה בכל דרך אשר 

 

ת ו י ט ר פ ת  ר י מ  ש

ך למי שאינו מורשה לכ םיהליה לונדון תשמור על פרטיות המשתתפים ולא תמסור פרטים מזהים אודות .35

 עפ"י דין, למעט פרטים ומידע פומבי שפורסם ע"י המשתתפים עצמם.

 

ל ח ה ן  י ד ה ו ט  ו פ י ש ת  ו כ מ  ס

על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם  .36

 יפו בלבד.-אביב-התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל

 רך בנוכחות רו"ח ההגרלה תיע .37

 

 


