תקנון קלאב  4יו
הואיל:וחברת "קלאב  4יו – פיתוח עסקי בע"מ ח.פ( 514299122 .להלן" :החברה" ו/או "קלאב 4
יו") ,מנהלת מועדון מנויים שמטרתו לאגד חברים למילוי משותף של טפסים הנוגעים להגרלת
לוטו של מפעל הפיס ,משלוחם של הטפסים המשולמים האלה למפעל הפיס באחד ממסופי
המכירה של מפעל הפיס והכול לפי תנאי תקנון זה;
והואיל:ותקנון זה נועד להסדיר בכתב ולמצות את כל ההסכמות ,ההצהרות והיחסים המשפטיים
שבין החברה ללקוח /למנוי כהגדרתם להלן .לא יהיה תוקף לכל הצעה ,סיכום או התחייבות של
צד למשנהו ,אלא בכפוף לתקנון זה;
והואיל:ול"קלאב  4יו" שיטה מתמטית סטטיסטית אשר באמצעותה ניתן לצמצם באופן ניכר את
כמות המספרים המשתתפים בהגרלת הלוטו הרגילות ,שנערכת על פי התוכנית ועל פי התקנון של
מפעל הפיס ,ולוותר על השתתפותם של צירופי מספרים רבים שסיכויי הזכייה שלהם נמוכים
מלכתחילה (להלן" :השיטה") וזאת בכוונה להעלות את סיכויי הזכייה;
והואיל :והשיטה פועלת על ידי צמצום ממוחשב באמצעות תוכנה ברשות "קלאב  4יו" אשר
מבוססת על השיטה (להלן" :תוכנת המחשב") לצורך מילוי טפסי מפעל הפיס והחתמתם
במסופים;
והואיל:וחברת "קלאב  4יו" ייסדה ומנהלת מועדון מנויים ,שבין מטרותיו לאגד את המנויים בו
למילוי משותף של טפסי הלוטו והמיועדים להגרלת הלוטו של מפעל הפיס בישראל  ,וכל עוד
הגרלות אלה נערכות לפי התכניות הקיימות ,במתכונתה הנוכחית ובמחירון הנוכחי ומשלוחם של
טפסים המשולמים האלו למפעל הפיס באחד ממסופי המכירה שלהם ע"פ המספרים המבוקשים
על-ידי המנוי ו/או תוך כדי בחירת מספרים (טורים) אקראית למנויים באמצעות תוכנת המחשב;
והואיל  :וההגרלות בהן ישתתף הלקוח נערכות על ידי מפעל הפיס ,כדין ,ועל פי התקנון ובכפוף
למילוי ומשלוח הטפסים למפעל הפיס באחת מנקודות המכירה ,על ידי "קלאב  4יו" ,עבור
הלקוח;
והואיל :ותשלומי המנוי ,הם על בסיס תקופת התחייבות מינימאלית של  6חודשים אשר לאחריה
מתחדש המנוי באופן אוטומטי מידי חודש בחודשו אלא אם ביקש המנוי אחרת ,הכל כמפורט
בתקנון זה;
והואיל :והחברות של כל חבר במועדון הינה מתמשכת כנגד עמידת המנוי במלוא תנאי תקנון זה;
והואיל  :והלקוח ,לאחר שמסר את פרטיו האישיים והביע בכך את הסכמתו לתנאי תקנון זה ואת
רצונו להשתתף ולהימנות על מועדון המנויים והכל על פי תנאי תקנון זה;
לפיכך הוסכם בזאת בין הצדדים כדלקמן:
המבוא הוא חלק בלתי נפרד ממנו.
המונחים בתקנון זה יפורשו על פי האמור בתקנון  .כל סתירה בין כותרת התקנון לאמור בו,
תפורש על פי האמור בתקנון  .כותרות תקנון זה נועדו אך לנוחות הצדדים ,ובשום אופן לא ישמשו
לפרשנות או כל מטרה אחרת.

לצורך הצטרפות כלקוח את/אתה מצהירים כי קראתם את התקנון וכל פרטיו ,הבנתם אותו,
והסכמתם עם כל תנאיו ולכל האמור בו והנכם מקבלים את התקנון באופן מלא.
"קלאב  4יו" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון ו/או את כללי ההצטרפות וההשתתפות
במועדון המנויים מעת לעת .תקנון זה והתנאים המפורטים בו ,מבטלים את האמור בתקנונים
קודמים של החברה.
בתקנון זה תהיה בכל מונח המשמעות שניתנה לו בסעיף זה:
"מנוי" או "לקוח" :מי שמסר את פרטיו האישיים בטופס ההצטרפות המופיע באתר או בכל צורה
אחרת ושילם דמי מנוי ,וקיבל אישור לכתובת תיבת הדואר האלקטרוני שמסר או בכל דרך
אחרת ,לפיה פרטיו נקלטו ואמצעי התשלום שלו אושר וכי הוא מנוי רשמי.
"מנוי לוטו "קלאב  4יו"" :מנוי/לקוח המשתתף בהגרלת הלוטו של מפעל הפיס ,כמנוי לוטו יחיד
ו/או יחד עם שותפות בטורי המנויים בקבוצה.
"מספר המנוי" :כל מנוי יקבל מספר מנוי על ידי "קלאב  4יו".
"טור" :קוביה אחת ,בת  6מספרים בלבד בטופס המשתתף בהגרלות מפעל הפיס.
"ההגרלות" :הגרלות הלוטו הרגילות שתערכנה על-ידי מפעל הפיס ,על-פי תוכניותיו ומועדיו
שיקבעו על ידי מפעל הפיס ,בעת שתקנון זה יהיה בתוקף.
"טופס" :הטופס המונפק ומופק על-ידי מפעל הפיס ,לפי כלליו של מפעל הפיס ולצורך השתתפות
בהגרלת הלוטו הרגילות של מפעל הפיס.
"האתר" : :אתר האינטרנט שמפעילה "קלאב  4יו".
תקופת ההתחייבות המינימאלית 6 :חודשים ממועד הצטרפות כמנוי.
"תוכנה":תוכנה אשר פותחה עבור החברה ,למטרות החברה ,והיא שייכת לחברה ומהווה חלק
בלתי נפרד מרכושה וסודותיה של החברה ,ועל כן חלים על התוכנה כל הדינים המגנים על סודות
מסחריים ועל זכויות יוצרים ועל כל קניין רוחני מכל סוג ומין.
"חודש ו/או חודש מנוי 8 :הגרלות לוטו רגילות של מפעל הפיס.
"חוק כרטיסי חיוב" :חוק כרטיסי חיוב התשמ"ז .1986
חוק הגנת הצרכן :חוק הגנת הצרכן התשמ"א .1981
שותפים :מנויים ו/או קלאב פור יו ,אשר רוכשים ביחד את טורי הלוטו המשתתפים בהגרלה
ונהנים מסכומי הזכיות במשותף.
"טופס ההצטרפות למועדון המנויים"  :טופס ו/או דף באתר שימולא על ידי הלקוח או על פי
הפרטיים שהלקוח מסר בעת הצטרפותו כמנוי ,ויהיה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
רכישת מנוי
 .1רכישת מנוי תוך מסירת הפרטים האישיים,ובכלל זה פרטי האשראי או אמצעי
גביה/תשלום אחר,מהווה הסכמה מלאה לתנאי התקנון.
 .2באפשרות הלקוח לרכוש מנויים מסוגים שונים ,על פי העדפתו .החברה תמלא עבור המנוי
באמצעות התוכנה את טופסי הלוטו בהתאם למסלולי מנוי לוטו "קלאב  4יו" ,אשר בחר
המנוי מתוך אחד ממסלולי החברה .החברה תשגר את הטפסים לנקודת המכירה של

מפעל הפיס בכל מועד מתאים שלפני עריכת כל הגרלה ,תשלם עבור המנוי את דמי
ההשתתפות בהגרלה ותחזיר למשרדיה למשמרת את הטופס החתום על-ידי המסוף של
מפעל הפיס כאשר הוא ממולא ומשולם.
" .3מנוי לטור בודד" ,בניגוד לשאר המנויים לעיל ,יחלוק טופס הגרלה ביחד עם לקוח אחר,
שירכוש גם הוא מנוי לטור בודד ,וכך יחלקו שני מנויים טופס אחד בו שני טורים .זאת כי
מפעל הפיס אינו מאפשר לרכוש טור אחד בטופס ,אלא מינימום של שני טורים.
במקרה של זכיית מנוי לטור בודד ,יזהה מחשב "קלאב  4יו" את הלקוח שניחש את
המספרים הזוכים ו"קלאב  4יו" תעניק את הפרס ,על פי תנאי תקנון זה ,ללקוח הזוכה.
 .4רכישת מנוי ,מכל סוג שהוא ,מקנה ללקוח את הזכות האוטומטית שהמספרים שימולאו
עבורו בהגרלות יהיו כאלו שצומצמו על ידי השיטה ,ימולאו בטפסים הרשמיים של מפעל
הפיס ,וישלחו במסוף רשמי של מפעל הפיס.
 .5המנוי ייכנס לתוקפו בתוך  7ימי עבודה מיום רכישתו ,כל עוד לא נתגלה פגם כלשהו
בטופס ההצטרפות ו/או בפרטי ההצטרפות ,וכל פרטי המנוי הוכנסו למאגר הנתונים של
המועדון ,וזאת בכפוף לקבלת האישור מאת חברת האשראי לתקינותו של כרטיס
האשראי.
 .6רוב הפעילויות מתבצעות באופן אוטומטי ,ללא התערבות מצד "קלאב  4יו" ו"קלאב  4יו"
מצהירה בזאת ומתחייבת כי לא תבצע כל שינוי ו/או התערבות שלא כדין בפעילות תוכנת
המחשב באופן פרטני לגבי לקוח זה או אחר ,אלא שינויים מחויבים כגון התאמות
לתוכניות מפעל הפיס כאמור בתקנון זה ו/או שיפורים ו/או כל שינוי אחר שאינו נוגע
באופן פרטני ללקוח כזה או אחר ,אלא לשיטה ולתוכנת המחשב.
 .7זכייה וחלוקת הפרסים לאחר ניכוי המס על ידי רשויות המס מתחלקים לשני מסלולים
לפי סוג המנוי שנרכש ע"י הלקוח ,כדלקמן :מסלול ראשון -הלקוח משתתף ב 3 -שיטות
שיטה ראשונה -טור אחד -הלקוח מקבל  90%מסך הזכייה בקובייה האישית לאחר
חלוקת  10%מסכומי הזכייה לטובת "קלאב  4יו".שיטה שנייה 7-טורים -הלקוח מתחלק
בזכייה בין  7השותפים שווה בשווה לאחר חלוקת  10%מסכומי הזכייה לטובת "קלאב 4
יו" .שיטה שלישית 90 -טורים -הלקוח מתחלק בזכייה בין  560שותפים שווה בשווה
לאחר חלוקת  10%מסכומי הזכייה לטובת "קלאב  4יו" .מסלול שני -המנוי משתתף
בשיטה ראשונה ובשיטה השלישית בלבד ,כמפורט לעיל בסעיף זה .יובהר ,כי מקום
אשר מספר השותפים בשיטה השניה או השלישית יהיה בחסר ,בכל הגרלה שהיא,
מתחייבת קלאב פור יו לרכוש בעצמה את מלוא הטורים החסרים עד להשלמת מספר
המשתפים הדרוש .במקרה זה ,תהא קלאב פור יו גם שותפה לרווחים.
" .8קלאב  4יו" רשאית להפסיק ו/או לבטל את השתתפותו של המנוי בהגרלות ללא כל
הודעה מוקדמת – אם המנוי לא עמד בהתחייבויותיו הכספיות וכתוצאה מכך תשלומים
עבור תגמוליו ייפסקו מיידית.
 .9ל"קלאב  4יו" שמורה הזכות לקזז את חובות המנוי מכספי זכייתו ו/או תגמוליו.
 .10המנוי מצהיר כי ידוע לו כי את ההגרלות עורך מפעל הפיס ,ול"קלאב  4יו" אין שליטה
עליהן כלל ועיקר .כמו כן מצהיר ומסכים המנוי בזאת כי "קלאב  4יו" אינה מבטיחה
זכייה כלשהי בפרס כלשהו ואף אינה אחראית לסיכויי ההצלחה של המנוי בהגרלה
כלשהי או בפרס כלשהו של מפעל הפיס.
 .11בתמורה לרכישת המנוי והפעלתו הסדירה מתחייב המנוי לשלם ל"קלאב  4יו" את כל
התשלומים במועדם כפי שהתחייב בעת רכישת המנוי ועל-פי מחירון "קלאב  4יו" התקף
בעת רכישת מנוי לוטו "קלאב  4יו"" .קלאב  4יו" תעביר למפעל הפיס מתשלומיו של
המנוי אליה – את החלק המיועד לכל הגרלה ,עבור השתתפות המנוי באחד מן המסלולים
שבחר .הכרטיס/ים יוחזק/ו בנאמנות על-ידי "קלאב  4יו" לטובת המנוי והתשלום יועבר
למפעל הפיס עבורו.
 .12אחריות "קלאב  4יו" בקשר עם תקנון זה לא תהיה גבוהה מאחריות מפעל הפיס כלפי
רוכשי תכניות הלוטו ,כמפורט על גבי טפסי הלוטו .בשום מקרה לא תעלה אחריות
"קלאב  4יו" על-סך הכספים ששילם המנוי ל"קלאב  4יו" עבור השתתפות בהגרלה

הלוטו ,נשוא תביעתו/דרישתו ,לרבות עקב נסיבות בהן לא נקלטו במפעל הפיס  ,מכל
סיבה שהיא ,נתוני הטופס שבו נקובים מספריו של המנוי.
 .13מחירי מנוי עשויים להשתנות מעת לעת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי של "קלאב  4יו",
ולרבות בגין שינויים במחירים מצד מפעל הפיס" .קלאב  4יו" תדווח למנוייה על שינויים
במחיר המנוי ,ו/או על כל שינוי אחר.
" .14קלאב  4יו" רשאית להפסיק ו/או לבטל את השתתפות של מנוי בהגרלות ללא כל הודעה
מוקדמת  -אם פרטי התקשרות מיידית (מספרי טלפון או כתובת דואר אלקטרוני) של
המנוי לא נכונים ו/או אי אפשר לצור קשר עם המנוי.
 .15אם מספר תעודת זהות של המנוי לא שווה למספר תעודת זהות שנרשם בנתוני כרטיס
אשראי" ,קלאב  4יו" רשאית לבקש הסכמה של בעל כרטיס האשראי ו/או לא לאפשר
השתתפות של המנוי בהגרלות ללא כל הודעה מוקדמת.
 .16מובהר בזאת כי שיטת מילוי הניחושים הינה קניינו הבלעדי של "קלאב  4יו" ולמנוי לא
יהיה כל חלק בה.
 .17למען הסר כל ספק יובהר כי עותק כרטיס מנוי לוטו "קלאב  4יו" הקובע לכל דבר ועניין
הינו העותק המצוי במשרדי המועדון.
 .18המנוי ישתתף בכל ההגרלות של "הלוטו החדש" כפי שהן מופעלות ע"י "מפעל הפיס",
ומתקיימות בדרך כלל בימי ג´ ומוצ"ש ,אלא אם כן המועדים ישונו בשל חגים ומועדים
ו/או שיקולים אחרים של "מפעל הפיס" .אין ולא תהיה מוטלת על קלאב פור יו כל
אחריות בגין שינוי מועדי הגרלות ע"י "מפעל הפיס".
התחייבות הלקוח
 .19המנוי מתחייב לשלם את דמי המנוי ,כפי שאלו נקבעים מעת לעת ,במועד שהוסכם על כך,
ובאופן שהוסכם על כך.בתמורה לרכישת המנוי והפעלתו הסדירה מתחייב המנוי לשלם
לחברה את כל התשלומים במועדם כפי שהתחייב בעת רכישת המנוי.
 .20השימוש במנוי "קלאב  4יו" ובשאר שרותי החברה בכלל ניתנים לשימוש כפי שהם ( AS
 .)ISלא תהיה למנוי כל זכות לטענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי קלאב  4יו או מי
מטעמה בגין תכונות השירות והמוצר ,יכולותיו ,מגבלותיו או התאמתו לצרכיו
ולדרישותיו .באם הלקוח אינו שבע-רצון מחלק כלשהו בהסכם זה ,הסעד היחיד
והבלעדי העומד לרשות המנוי הוא הפסקת המנוי והשימוש בשרותי החברה ,והודעה על
כך בכתב לחברה הכל בכפוף לאמור בתקנון זה ובין היתר לסיום התחייבות המנוי
לתקופה המינימאלית.
 .21ההשתתפות כמנוי "קלאב  4יו" הינה לבני  18ומעלה בלבד.
 .22הלקוח מצהיר כי הבין מפורשות כי מנוי ,בכל אחד מהמסלולים ,כולל רק זכות
להשתתפות בהגרלות הלוטו כולל מספר החזק.
 .23הלקוח מצהיר כי המספרים בטורים של הלקוח משתנים מפעם לפעם למעט המספרים
בקובייה האישית של הלקוח וכי כל שינוי מספרי הקובייה האישית של הלקוח תעשה אך
ורק במסמך בקשה בכתב החתום על ידי הלקוח יחד עם פרטי הזיהוי של הלקוח ותאריך
הבקשה וקבלת אישור החברה בכתב לבקשת הלקוח לשינוי המספרים.
 .24הלקוח מצהיר בזאת כי כל מס ו/או היטל שיוטלו ,באם יוטלו ,על ידי הרשויות ,ינוכו
במקור במלואם מכספי הזכייה ,אם קלאב פור יו תידרש לכך .החברה תוכל בכל מקרה,
במידה ותידרש לכך ,להעביר מידע לשלטונות המס והחוק.
 .25עבור כל טיפול ו/או תשלום ו/או משלוח או העברה כספית של זכיות ו/או תגמולים ו/או
כל הודעה או משלוח אחר ,מצהיר הלקוח כי לזכות "קלאב  4יו" לגבות את דמי המשלוח
המלאים ששילמה בתוספת מע"מ כחוק.
 .26הלקוח מצהיר כי ברור לו במפורש שהמנוי מקנה לו זכות לזכייה אך ורק בהגרלות הלוטו
של "מפעל הפיס" ובמידה וצורפו שותפים ,תהא זו זכיה משותפת.
 .27הלקוח מצהיר בזאת כי בכל זכייה בפרס של מפעל הפיס תגבה "קלאב  4יו" סך של 10%
מסך כספי הזכייה וזאת בנוסף לדמי המנוי.
 .28הלקוח מצהיר כי הבין וידוע לו כי "קלאב  4יו" אינה עוסקת כלל בהגרלות בעצמה בין
במישרין ובין בעקיפין ,וכי עריכת הגרלות בישראל אסורה על פי חוק ,ומטרת "קלאב 4

יו" ,בין היתר ,לאגד ביחד לקוחות לרכישת מנויים להשתתף יחד בהגרלות מפעל הפיס
תוך העלאת סיכויי הזכייה באמצעות שימוש בשיטה.
 .29הלקוח מצהיר כי ברור לו במפורש שאין החברה אחראית ואינה יכולה להיות אחראית
לסיכוי ההצלחה של הלקוח בהגרלה כלשהי או בפרס כלשהו .סיכויי ההצלחה נתונים
לתורת ההסתברויות שלחברה אין כל שליטה עליהם.
 .30התחייבויות "קלאב  4יו" תחייבנה את "קלאב  4יו" כל עוד תוכניות ותקנות מפעל הפיס
בישראל תהינה כפי שהן ביום חתימת תקנון זה ולא יהיה בהן שינוי .הלקוח מצהיר כי
במידה ויחול שינוי כלשהו באופן התנהלותו של מפעל הפיס ,שיש בו כדי להשליך על
האמור בתקנון זה ,לרבות מבחינת עלות ההשתתפות ,אופן מילוי הטפסים וכיוצ"ב ,תהיה
"קלאב  4יו" רשאית לשנות את התחייבויותיה למנוי בהתאם לשינויים שיחולו בתוכניות
אלה ,ובמידה ויהיו שינויים כאלה ,תפרסם "קלאב  4יו" הודעות בדבר השינויים וטיבם
למנוי באתר.
 .31הלקוח מסכים לקבל מ"קלאב  4יו" הודעות "דואר אלקטרוני" ו/או " "SMSו/או שיחות
טלפון לפי הנתונים הרשומים בבסיס הנתונים .גם במידה וחברותו של הלקוח במועדון
הלקוחות הופסקה.
 .32בהצטרפות הלקוח ,הוא מאשר בזאת לחברה להעביר אליו הודעות ו/או עדכונים ו/או
דוחות ו/או מידע פרסומי בכל דרך שתבחר ,לרבות דואר ,דואר אלקטרוני ,ו .SMS -גם
במידה וחברותו של הלקוח במועדון הלקוחות הופסקה.
 .33מובא לידיעתו של הלקוח כי לא ניתן להעביר את המנוי ו/או הזכויות שהוא מקנה לאדם
אחר או לצד ג´ כלשהו  -אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב.
 .34הלקוח מסכים לכך כי שיטת מילוי ומשלוח הטפסים עונים על צרכי המנוי ומתאימים לו
מכל בחינה שהיא ולא תהיה לו כל דרישה ו/או טענה בקשר אליהם.
 .35הלקוח מתחייב שלא לעסוק בשום תחום עיסוק המהווה תחרות ישירה או עקיפה לתחום
בו עוסק "קלאב  4יו" – היינו מכירת מנויים להגרלות ה"לוטו" .באם יפר תנאי זה –
זכותו של "קלאב  4יו" לשלול זכויותיו כלקוח .בנוסף – יהא רשאי "קלאב  4יו" לנקוט
בהליכים המשפטיים המתאימים לשם שיפוי בגין הנזקים אשר נגרמו לו כתוצאה
מפעילותו של הלקוח אשר הפר התחייבות זאת.
 .36הלקוח מקבל על עצמו את כל כללי המנוי כפי המופיע בתקנון זה ומתחייב שלא לפרסם
פרטים חסויים על החברה או שיטות עבודתה ,לא לפגוע ,להוציא לשון הרע ו/או לפגוע
בכל דרך אחרת בחברה ,בשמה הטוב ,בפעילות "קלאב  4יו" ,במנהלי החברה ,עובדיה,
נציגיה ומנוייה.
 .37המנוי מצהיר ומודע לכך שההתקשרות עם החברה אינה על בסיס עובד-מעביד ו/או
שותפות/ייצוג/שליות/זכיינות מכל סוג שהוא בינו ובין "קלאב  4יו" ו/או החברה וכל
פעילותו במסגרת "קלאב  4יו" הינה כמנוי בלבד.
אופן ההתקשרות
 .38ההתקשרות בין החברה ללקוח תעשה באופן טלפוני ,על דרך פירוט הפרטים הנדרשים
להשלמת עסקה ,לרבות מספר ההגרלות בהן ישתתף המנוי ,פירוט התשלום תמורת
העסקה (להלן" :דמי המנוי") ,אופן ביצוע התשלום ,כתובתו של הלקוח ,פרטי חשבון בנק
או דרך אחרת להעברת כספי זכיות ככל שישנם וכיו"ב ,ובהתאם להוראות הדין .במעמד
ההתקשרות מקבל על עצמו הלקוח את הוראות תקנון זה .מסמך כתוב המאשר את פרטי
ההתקשרות ,לרבות הוראות התקנון ,ישלח על ידי "קלאב  4יו" ללקוח ,על פי הכתובת
אשר מסר לחברה (להלן ולעיל" :מסמך אישור פרטי עסקה").
 .39התשלום ייעשה על ידי שימוש בכרטיס אשראי כאמור בחוק כרטיסי חיוב.
 .40הלקוח ,לאחר שקרא ואישר תנאי תקנון זה ,ימלא את פרטיו וימסור את מספר כרטיס
האשראי שלו לאתר או ימסור אותם בכל דרך לנציגי "קלאב  4יו" ,אשר פועלת בשיטת
קידוד חמורה ומאושרת על ידי חברות האשראי.
 .41השימוש באתר כרוך ברישום פרטים ו"קלאב  4יו" לא תעשה שימוש בפרטים אלו אלא
לצרכים פנימיים בלבד.
 .42מפעיל האתר לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל
מידע ,כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה –  1995ו/או בחוק אחר ,שיהיה בו כדי לזהות
משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר ,שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת
אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

 .43מסירת פרטי כרטיס האשראי למועדון ע"י הלקוח או בכל דרך אחרת  -מהווה את
הסכמתו לביצוע העסקה ,והלקוח לא יוכל בהמשך להתכחש לעסקה או לטעון כי העסקה
בוצעה במסגרת "עסקה במסמך חסר" כמשמעותה בחוק.
 .44באם יחליף המנוי את מספר כרטיס האשראי אצל מנפיק הכרטיס ו/או יחליף חברת
אשראי  -חלה חובה על המנוי ליידע את משרדי המועדון ולהעביר אליו את פרטי כרטיס
האשראי החלופי שנרשם על שמו ואשר על פיו יבוצעו החיובים ,כאמור בתקנון זה.מוסכם
בזה כי באם לא יעביר המנוי את פרטי כרטיס האשראי החלופי  -יהיה רשאי המועדון ,אך
לא חייב ,לבטל את כרטיס המנוי.
 .45לחברה שמורה הזכות לקזז את חובות המנוי מכספי זכייתו ו/או תגמוליו.
התחייבות "קלאב  4יו"
" .46קלאב  4יו" תמלא עבור כל מנוי ,טופסי הגרלות בכמות טורים בהתאם לסוג מנוי לוטו
"קלאב  4יו" הנרכש.
 .47המספרים שימולאו בטפסי הלוטו יהיו על סמך מספרים שתנפיק השיטה ,באמצעות
תוכנת המחשב ו/או בחירת המנוי ,אשר יוזנו לטפסים רשמיים של מפעל הפיס ,יועברו על
ידי "קלאב  4יו" להדפסה במסוף.
" .48קלאב  4יו" מתחייבת לשלם עבור המנוי מתוך הכספים אשר המנוי הפקיד אצל "קלאב
 4יו"  -ולמלא עבורו את הטורים המלאים לפי סוג המנוי.
 .49לאחר מילויים של הטפסים ,תעביר "קלאב  4יו" את הטפסים לנקודת המכירה של מפעל
הפיס בכל מועד שתבחר טרם עריכת כל הגרלה ,תשלם עבור המנוי את דמי ההשתתפות
בהגרלה ותעביר את הטפסים החתומים על-ידי מסוף מפעל הפיס למשמורת.
" .50קלאב  4יו" תשמור עבור המנוי את הטפסים המלאים ,כמפורט בתקנון זה להלן ,כל עוד
ובתנאי שהמנוי שילם והפקיד בידי "קלאב  4יו" את דמי ההשתתפות הנדרשים ממנו.
 .51טופס חתום על-ידי מסוף מפעל הפיס ,והמיוחס ללקוח ,יישמר במשרדי "קלאב  4יו" ו/או
בכספת בנק בנאמנות עבור המנוי עד קבלת תוצאות ההגרלה.
" .52קלאב  4יו" תשמור את טפסי ההגרלה לאותו פרק זמן שמפעל הפיס שומר את הטפסים
האלו והכול על-פי תקנות מפעל הפיס  ,כפי שאלה מפורסמות מידי פעם בפעם.
 .53עם היוודע תוצאות ההגרלות של מפעל הפיס ,תבצע "קלאב  4יו" בדיקה כדי לאתר את
זוכי כלל הפרסים עבור כלל מנוייה באופן ממוחשב .המנוי מצהיר ,כי מודע לעובדה ,כי
תוקף הזכיות מוגבל לתקופה של  180יום מתאריך ההגרלה.
 .54על פי המוסכם בין הצדדים ,יועברו כספים שנצברו לטובת הלקוח ,בחשבון הזכיות שלו,
על ידי הפקדה בנקאית לחשבון הבנק של הלקוח או בשיק לטובתו ,בתמורה לדמי טיפול
ומשלוח בסך ( 10עשרה) שקלים חדשים על חשבונו של המנוי ,ובתנאי שיצטברו לטובת
הלקוח לפחות (30שלושים) שקלים חדשים .במידה וכספי הזכיות נמוכים מהסך של 30
 ,₪יועברו הכספים בסוף החודש הראשון בו יצטבר לטובת הלקוח הסך האמור ,ו/או
במועד סיום המנוי המוקדם מבין השניים" .קלאב  4יו" מתחייבת לשלוח למנוי הזוכה
 90%מסכום זכייתו בדואר,עם צבירת סכום מינימאלי של ( 30שלושים) שקלים חדשים.
 .55עבור כל טיפול ו/או תשלום ו/או משלוח או העברה כספית של זכיות ו/או תגמולים  ,יגבה
סך של ( 10עשרה) שקלים חדשים .סכום הזכיות יועבר למנוי בצירוף הפרשי הצמדה
למדד.
 .56לחברה תהיה זכות לפרסם פרטי זכיות לוטו ,רווחים ,תגמולים ועמלות שהועברו
ללקוחות "קלאב  4יו" לצרכי פרסום וקידום מכירות.
 .57מנויים אשר נפסקה חברותם מטעם כלשהוא במועדון קלאב  4יו ,יועברו אליהם הזכויות
שנצטברו ,עד אותו המועד אצל קלאב פור יו וזאת בקיזוז חובות המנוי לקלאב פור יו
במידה וקיימים כאלה.
 .58הסכום הנ"ל של  ₪ 30יכול שיתעדכן אחת ל 6 -חודשים בהתאם לשיעור עליית מדד יוקר
המחייה (לא יילקחו בחשבון ירידות במדד זה)".

הגבלת אחריות "קלאב  4יו"
" .59קלאב  4יו" תעשה כל מאמץ לתת שירות תקין ללקוחותיה ולמנוע טעויות או אי סדרים.
עם זאת" ,קלאב  4יו" אינה אחראית לתקלות ,נזקים או איבוד רווחים שנגרמו ע"י גורם
אחר ו/או מאירועים שאינם בשליטתה (כוח עליון ,שביתות ,עיצומים ,גנבות ,שרפות ,נזקי
טבע ,פעולות מלחמה ,איבה או טרור וכו') ,ובכלל זה גם כל סיבה התלויה במערכות
המחשוב ,טעות אנוש ,נציגי ומנהלי החברה או נציגי מפעל הפיס – לא תהיה לחברה חבות
כלשהי בכלל ,וחבות כספית בפרט ,לנזק כלשהו שייגרם ללקוח ע"י כך .בכל מקרה כזה,
באם יקרה ,יפוצה הלקוח בהשתתפות בהגרלות נוספות כמניין ההגרלות שהוחסרו.
 .60בכל מקרה לא תחול על החברה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר ,עקיף ,דמי
נזיקין עונשיים ,נזק מקרי ,מיוחד או תוצאתי ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין ,לרבות,
ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,דמי נזיקין בגין אובדן שימוש ,אובדן נתונים או אובדן
רווחים ,הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירות ובמוצר ו/או בביצועי
המערכת ,בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר ו/או בשרות ו/או במערכת
"קלאב  4יו" ,באספקה או באי-אספקה של שירותים ,או בכל מידע ,תוכנה ,מוצר ,שירות
וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השרות לעיל ,או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש
בו ,בין שהדבר מבוסס על חוזה ,ובין על דיני נזיקין ,אחריות מוחלטת או כל דבר אחר,
אפילו אם נודע לחברה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
 .61החברה אינה מתחייבת שאתר "קלאב  4יו" ,בכלל או אחד ממרכיביו יהיה עדכני ו/או
פעיל ו/או תקין ו/או מאובטח בכל נקודת זמן וללא תקלות ,אולם תעשה ככל יכולתה על
מנת לאפשר אתר פעיל ומידע זמין לכלל המנויים.
 .62החברה לא תישא באחריות כלשהי לתקינות ולתוכן אתרים ו/או לקישורים מהם
מקושרים אל אתר "קלאב  4יו" ,ולא תישא באחריות לפרסומים ו/או הבטחות ו/או מידע
הניתן באתרים כלשהם או ע"י המנוי או ע"י אדם כלשהו שאינו מנהל החברה או נציגו.
 .63החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות ,ללא הודעה מוקדמת מראש,כל תנאי
מתנאי הסכם זה ,על פי שיקול דעתה בהתאם לשינויי מחירים ו/או תנאי הלוטו ו/או
תאריכי וזמני ההגרלות ומספר ההגרלות החודשי של מפעל הפיס ,ו/או על פי שינוי/עדכון/
שיפור המודל העסקי של "קלאב  4יו" ו/או מכל סיבה אחרת .באם וכאשר יהיה שינוי
כזה תודיע על כך החברה למנויים בדואר אלקטרוני ו/או באתר החברה.
 .64במידה וארעה תקלה כלשהי אצל מפעל הפיס ,אשר תוצאתה תקלה אצל קלאב פור יו,
שאז קלאב פור יו לא תהיה אחראית באופן ישיר ו/או עקיף לכל נזק ו/או הפסד העלול
להיגרם כתוצאה מתקלה כאמור.
 .65הלקוח מצהיר בזה שמבין שמספרים המשתתפים בהגרלות הם אלה שנקלטו במחשב
"מפעל הפיס" ו/או שטופס פסול לא משתתף בהגרלה .במקרים אלה "קלאב  4יו" לא
יכולה לשנות דבר ואינה אחראית על רשום הטפסים ועל תוצאות הנובעות מכך.
 .66מכיוון של "קלאב  4יו" אין שום שליטה בכל הקשור להגרלת הלוטו (ראה סעיף קטן ,)72
כל הודעה (אם באתר ,בדואר אלקטרוני או בכל אמצעי אחר) הקשורה להגרלות הלוטו
ו/או תלויה בגורם אחר ,היא מידע לא מחייב.
 .67הלקוח מצהיר בזה שידוע לו שהשתתפות בהגרלות הלוטו ותוצאות הקובעות הם לפי
תקנון "מפעל הפיס" ומוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה כלפי "קלאב  4יו".
 .68החברה תהא אחראית אך ורק לדרך חלוקת כספי הזכייה אשר התקבלו אצלה בפועל
מאת המוסדות המוסמכים בגין שליחת הטפסים אשר השתתפו בהגרלות.כמו כן ינוכו
סכומי מס בשעורים שיחולו מעת לעת ,אם וככל שיחולו.
" .69קלאב  4יו" נוקטת בכל אמצעי זהירות ואבטחה המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר
על סודיות המידע ,אולם עקב טיבעה של רשת האינטרנט ותקלות רשת ומחשבים ,יכולות
להיות תקלות אשר אינם בשליטת "קלאב  4יו" .במקרים אלה "קלאב  4יו" אינה
אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא ,עקיף ו/או ישיר ,שיגרם ללקוח או למי מטעם הלקוח
בשל שימוש כלשהו באתר ו/או באם מידע זה או אחר יאבד או אם יעשה בו שימוש לא
מורשה.
" .70קלאב  4יו" אינה אחראית ואין לה שליטה במתן אישורי תשלום ע"י חברות אשראי,
בנקים או גורמים אחרים .הלקוח יקבל את השירות הנדרש רק לאחר שתשלומו אושר או
לאחר התשלום בפועל.
 .71לחברת "קלאב  4יו" לא תהיה כל אחריות שהיא לביטול הגרלה ו/או הגרלות ,לשינוי
מועדי הגרלות ו/או ביטולן ולמנוי לא תהיה כל עילה כנגד "קלאב  4יו" .למען הסר ספק

מובהר כי רכישת מנוי אין בה כדי להטיל ו/או להשית על "קלאב  4יו" כל אחריות באשר
לסיכויי הזכייה של מנוי בסכום כלשהו.
 .72טפסי הלוטו הנשלחים אל מפעל הפיס וכל זכיותיהם הינם רכושה הבלעדי של החברה
וחלקו של הלקוח מוגבל להשתתפותו ברווחי הזכיות בטופס בו הוא שותף עפ"י המתואר
בתקנון זה.
 .73למען הסר ספק מובהר שבכל מקרה ,זכאות לסכומי הזכיות בהגרלות הלוטו ,במידה
ויהיו ,יחושבו אך ורק מטפסים שנשלחו בפועל ע"י החברה ,השתתפו בהגרלות הלוטו
כטפסים תקניים ,הניבו זכיות ,והחברה גבתה בפועל את סכום הזכייה ממפעל הפיס ו/או
מזכייניו ונוכו תשלומי מיסים כחוק ,במידה ויהיו.
 .74רישומיה של החברה ,ושל חברת האשראי או של הבנק יהוו ראיה חותכת לאמור בהם.
הפסקת וביטול המנוי
 .75החברה תהיה רשאית לבטל מנוי לוטו "קלאב  4יו" ללקוח שלא יעמוד בתנאי התשלום או
באחד מסעיפי תקנון זה.
 .76החברה רשאית להפסיק ולבטל את השתתפותו של המנוי בהגרלות במידה והמנוי לא עמד
בהתחייבויותיו הכספיות וכתוצאה מכך תשלומים עבור זכיותיו ייפסקו מיידית ,ללא כל
הודעה מוקדמת.
 .77במידה שהלקוח לא יעמוד בתשלום כלשהו מתשלומיו ו/או יבטל באופן חד צדדי את
אמצעי התשלום ,ו/או כרטיס האשראי ,יחשב הדבר כהפרה יסודית וחד צדדית של מנוי
לוטו "קלאב  4יו".מנוי לוטו "קלאב  4יו" יבוטל מידית וישללו זכויותיו כמנוי עוד באותו
יום .מאותו יום ואילך ,לא ישתתף בהגרלות הלוטו ולא ייהנה עוד מתמלוגים ומהטבות
שתחלק החברה ללקוחותיה מידי וכן לא יהיה זכאי לקבלת זכויות ואו שותפות בכל
זכייה עתידית .מספר המנוי יועבר באופן אוטומטי לזכות החברה .החברה רשאית לעשות
בו כרצונה.
 .78במידה והלקוח ירצה לחדש את מנוי לוטו "קלאב  4יו" ,וקלאב פור יו תסכים לכך ,חידוש
מנוי לוטו "קלאב  4יו" לא יהיה מאותו מספר הגרלה בה הופסקה הפעילות וכמו כן לא
מובטח לו שיקבל את צירוף המספרים שהיה לו במועד הפסק המנוי.
 .79ביטול מצד מנוי ייכנס לתוקף תוך  30ימי עסקים מיום שנמסרה הודעת ביטול ע"י
הלקוח ,ואם נמסרה הודעת ביטול בדואר רשום -בתוך  30ימי עסקים מיום מסירתה
למשלוח והכל אם לא נקב הלקוח במועד מאוחר יותר.
 .80קלאב פו יו רשאית על פי שיקול דעתה המוחלט ובכל מועד שתחפוץ בכך ,להפסיק ליתן
שירותיה ללקוח מלקוחותיה ,וזאת מבלי ליתן כל נימוק לכך.
 .81קלאב פור יו על פי שיקול דעתה המוחלט רשאית לסרב לקבל לקוח ולתת לו את שירותיה
וזאת מבלי ליתן כל נימוק לכך.
משך ההתקשרות
 .82הלקוח מתחייב להתקשר עם קלאב פור יו למשך תקופה מינימאלית שהיא  6חודשים
כאשר לאחריה מתחדש המנוי באופן אוטומטי מדי חודש  -לחודש נוסף.

זכויות הקניין הרוחני של "קלאב  4יו"
 .83זכויות הקניין הרוחני של "קלאב  4יו" באתר ,בתוכנה ובפעילות העסקית של "קלאב 4
יו" ,הינם של החברה באופן בלעדי ולא תהיה לאיש/גוף פרט לחברה זכות עליהם .בכלל
זה ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,החברה הינה הבעלים הבלעדי בפטנטים של "קלאב 4
יו" ,במדגמים ,בשמות ובסימני המסחר שבשימוש החברה ,בין שהם רשומים ובין שאינם
רשומים ,בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת השירות ובהענקתו ,במידע הטכנולוגי
הכרוך בהפעלתו ,לרבות אך מבלי לגרוע ,בתוכנות ,יישומים ,קבצים גראפיים ואחרים,
קודי מחשבים ,טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן – "המידע") .אין להעתיק,
להפיץ ,לשכפל ,להציג בפומבי ,או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו .אין
לשנות ,לפרסם ,לשדר ,להעביר ,למכור ,להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו ,במידע
ו/או בכל חלק הימנו ,אלא בהיתר מראש ובכתב מהחברה.
בירור מחלוקות וסמכות שיפוט
 .84המנוי מסכים בזה כי אם יהיו חילוקי דעות בינו לבין "קלאב  4יו" – תובא המחלוקת
להכרעת בורר יחיד אשר ימונה בהסכמה על-ידי הצדדים.
 .85בהעדר הסכמה בדבר זהות הבורר ,יפנו הצדדים ללשכת עוה"ד בחיפה לצורך מינוי בורר
על-ידיה.
 .86הצדדים מסכימים כי הבורר יהיה פטור מדיני סדר הדין והראיות אך ינמק את
החלטותיו .אין הבורר רשאי להחליט החלטות ו/או ליתן צווי מניעה מכל מין וסוג שהוא
וכן החלטות שמשמעותן הפסקת פעילות "קלאב  4יו" ,עובדיה ו/או אחד ממנהליה.
במקרה של סכסוך הנוגע לכספים הנוגעים לכספי הזכייה ,יוכנסו כספים אלה לחשבון
נאמנות של הבורר ,ויושקעו בהשקעות סולידיות לפי הנחיות הבורר ,עד קבלת החלטת
הבורר בדבר חילוקי הדעות ו/או עד החלטתו מה יעשה בכספים אשר בנאמנות.
 .87הצדדים מסכימים כי מקום השיפוט לכל עניין הנובע מתקנון זה ,יהא אך ורק בבתי
המשפט המוסמכים של העיר חיפה  ,וכי כל דבר דואר רשום שישלח על-ידי אחד מן
הצדדים תחשב כמתקבלת אחרי שלושה ימי עסקים מיום משלוחה.
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