
 

 

 לוטוקש תקנון לשימוש באתר
  

 כללי .1

מרחוב  החברה"()להלן: " 511712598ח.פ  בע"מ טלכללחברת תקנון זה מהווה הסכם בינך לבין  1.1
מייל:  0689-060-03פקס:  0688-606-03בתל אביב, טלפון:  38נחלת יצחק 

office@lottocash.co.il זה המפעילה את מועדון "לוטוקש" ואתר (lottocash.co.il)  :להלן(
השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו ובמכשירי קצה שונים הוא בכפוף לתנאי השימוש "(. האתר"

 . "(תכנים" או "תוכן)להלן: " כמפורט בתקנון זה

החברה הינה הבעלים והמפעילה של אתר זה אשר הוקם על ידה והמציע ללקוחותיה להצטרף  1.2
מטרתו, איגוד חברים למילוי משותף של טפסים להגרלות הלוטו  –ל"מועדון לוטוקש" או "לוטוקש" 

מוצרים ור בהגרלות הלוטו הרגילות והרגילות וארגון וסיוע בשליחה של טפסי ההשתתפות כאמ
  .("השירותים" להלן:מעת לעת, על פי שיקולה הבלעדי ) והטבות נוספות אשר תציע החברה

שימוש בשירותים מסוימים באתר יהיה כפוף להוראות ו/או כללים נוספים אשר יופיעו שייתכן  1.3
  .זהבאתר בסמוך לשירות הרלוונטי, אך אין בהם כדי לגרוע מהאמור בהסכם 

 .האמור בהסכם זה חל על כל מידע ו/או שירות, מכל מין וסוג המוצג באתר, בכל פורמט 1.1

תהא זכאית לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהאמור בהסכם זה בכל עת, לפי שיקול דעתה  החברה 1.5
החברה תפרסם באתר עדכון על אודות הבלעדי ולפיכך מומלץ לשוב ולקרוא הוראות אלו מדי פעם. 

 שינויים כאמור בסמוך למועד הופעתם בתקנון.

החברה אינה יכולה להתאים את השירות ותנאי השימוש באתר למדינות זרות ולחוקיהן. בהתאם  1.1
לכך, כל הפרה של דיני מדינה זרה הקשורה ו/או הנובעת מהשימוש במידע המופיע באתר ו/או 

ולחברה לא תהיה כל אחריות  מקבלת השירותים באמצעות האתר, הינה באחריות המשתמש בלבד
 בקשר לכך.  

מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות הסכם זה לפרסומים אחרים כלשהם, ב 1.7
  ן.תגברנה הוראות הסכם זה לכל דבר ועניי

ו/או בכל מסמך אחר  למועדון המנוייםאין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהאמור בהסכם ההצטרפות  1.8
 בעת השימוש בכל אחד משירותנו. שנמסר לך על ידינו

  .החלוקה לסעיפים וכותרות הינה לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות 1.9

 על הסכם זה יחול הדין הישראלי בלבד. 1.11

 . לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רביםתקנון זה מנוסח בלשון זכר  1.11
 

 באתרהשימוש  .2

בהתאם לתנאים המפורטים בו ובכל מקרה אך ורק למטרות הינך רשאי לעשות שימוש באתר זה  2.1
 חוקיות. 

לעשות שימוש באתר זה שיגרום או עלול לגרום להפרת  הנך מסכים להימנע מהפעולות הבאות: 2.2
באופן  ותזכויות של אדם אחר; לעשות שימוש בכל אמצעי לשם התערבות או ניסיון להתערב

ת, להתערב, או להשחית בצורה כלשהי את פני האתר; לשנו ;אלקטרוני או ידני בפעילות של אתר זה
 להשיג או לנסות להשיג גישה בלתי מורשית, בכל אמצעי שהוא, לאיזו ממערכות האתר.

 ולמטרות, בלבד אליך ולשירותים הקשורים לתכנים גישה לצורך אך ורק מותר באתר השימוש 2.3
אין לעשות כל שימוש במידע המופיע באתר למטרות מסחריות, ובכלל זה פעולות . אישיות ופרטיות

 שיווק, קידום מכירות, פרסומות וכיו"ב. 

השימוש בתוכן באתר הינו אישי ואינו ניתן להעברה. אינך רשאי להסב ו/או להמחות או לשעבד את  2.1
 זכויותיך בהתאם למסמך זה ללא הסכמת החברה מראש ובכתב. 

ת להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד את זכויותיה ו/או את מתן השירותים באתר לכל החברה רשאי 2.5
 גורם אחר, וזאת ללא חובת מתן הודעה מראש.

מבלי לפגוע בכל זכות חוקית אחרת העומדת לרשותנו, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להשעות או   2.1
לחסום באופן זמני או קבוע את הגישה שלך לאתר, במידה ולפי שיקול דעתנו המוחלט הנך מפר 

 .במקרים של עבירה על הוראות דין או על תנאי השימוש באתר זה

. החברהבהתאם להחלטות  (AS IS) שימוש כמות שהםניתנים ל ,שימוש באתר ובתכנים שבו  2.7
שומרת על זכותה לבצע שינויים באתר, או לשנות ו/או להתנות את השירותים כולם או  החברה

חלקם ו/או לשנות את המועדים שבהם יסופקו השירותים ו/או הזמנים בהם ניתן יהיה להשתמש 
 .אה מראשללא צורך במתן התראו לסיים את הפעלתו בכל עת,  ,באתר
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זכויות קנין רוחני אחרות בחומר ו סימני מסחרהיוצרים, זכויות בבסיסי נתונים, וככל שיש  זכויות 2.8
 הנמצא באתר זה, הם בבעלות החברה או בבעלות מורשים מטעמה. 

( של האתר, הם כולם רכושה של החברה בלבד. Domain Nameהשם של האתר וכן שם המתחם ) 2.9
 אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. 

 השימוש באתר מותר אך ורק למשתמשים מישראל, בעלי תעודת זהות ישראלית תקפה. 2.11

חל איסור על העתקה, הטבעה, שכפול, עריכה, הפצה, העברה ו/או מכירה של תוכן האתר, לרבות אך  2.11
ים, ניתוחים, תמונות, איורים, סרטונים, קבצים, וכל תוכן מילולי, קולי, חזותי ו/או לא רק נתונ

 ראה הרחבה בפרק "קניין רוחני" במסמך זה. .שילוב שלהם יחד, ו/או ביצוע שינוי כלשהו בהם

חל איסור על שימוש בתכנים של האתר באופן החורג מהתנאים המפורטים בהסכם זה, אלא אם  2.12
המפורשת, מראש ובכתב, של החברה, ובלבד שהשימוש נעשה בהתאם לאותה  קיבלת את הסכמתה

הרשאה. אי נקיטת פעולה על ידי החברה הנוגעת להגנת זכויותיה אודות התכנים לא תהווה ויתור 
 מצידה על כל זכות שקיימת לה מכוח הדין.

 הזנת פרטים באתר .3

שם פרטי  :ספר פרטים הכוללים, תתבקש למלא מלשירותים אותו מעניקה החברהעל מנת להצטרף  .3.1
יודגש כי אינך חייב למסור פרטים אלה "(. הנתונים)להלן: " , כתובת דוא"לומשפחה, מספר טלפון

וביצוע פעולה זו תלויה ברצונך החופשי בלבד. יחד עם זאת, ללא מילוי הפרטים לעיל לא נוכל לתת 
חלט. נגד מגישי פרטים כוזבים מענה לפנייתך בעניין. הגשת פרטים כוזבים ביודעין אסורה בה

 עלולים להינקט הליכים משפטיים, בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמה. 

לאחר קבלת הנתונים במעמד ההצטרפות, תבצע החברה קליטה ואימות של הנתונים שנמסרו.  .3.2
במידה והנתונים ימצאו תקינים, ישלחו לכתובת המשתמש, כפי שנמסרה לחברה במעמד 

למועדון לוטוקש, שם משתמש וסיסמא, אשר ישמשו אותו בעת הכניסה לשירותי  ההצטרפות
 האתר.

 שם המשתמש והסיסמא לא יהיו נתונים לשינוי על ידי המשתמש. .3.3

על המשתמש האחריות הבלעדית לשמור את שם המשתמש והסיסמא שלו ואת דרכי הגישה שלו  .3.1
ים, כדי למנוע שימושם וניצולם לשירותי האתר בסודיות, תוך נקיטה בסידורי אבטחה מתאימ

 לרעה.

 שמירת סודיות פרטי הלקוחות באתר .4

בכל מידע אישי שתספק לנו בשימושך באתר זה, יעשה שימוש בהתאם להתחייבות להגנה על הפרטיות  .1.1
 לחץ כאןלהרחבה  –המופיע באתר זה 

עושה ותעשה כמיטב  מאובטחים ומוגן בטכנולוגיות מתקדמות. החברה אתר זה מאוחסן בשרתים .1.2
יכולתה כדי לשמור על פרטי לקוחות האתר ועל פרטי פעולות שביצעו בו. יחד עם זאת, אין באפשרותה 
של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות לשרתים בהן מאוחסן מאגר המידע או מפני חדירות 

 וש בו לרעה על ידי אותם הגורמים.ימוש במידע, חשיפתו או שימלמחשבי החברה ועשיית ש

 תרהמתפרסם בא תוכן .5

אלא כלשהי  או פעולה לביצוע עסקה כדי להוות התחייבות מטעם החברה, תרהמתפרסם בא תוכןאין ב  .5.1
 אם כן צוין במפורש אחרת.

ים למטרות ו/או מדויק ו/או תקף ו/או שלם ו/או מתא מתחייבת כי התוכן המוצג באתר אינה החברה .5.2
 לציפיות שלך, והיא אינה מציגה לך כל מצג בדבר כדאיות השימוש בו.

לכלל האוכלוסייה ללא הבדל דת, גזע, מין או כל פילוח אחר האסור לפי מיועד , תוכן המופיע באתרכל ה .5.3
ות דין. ככל שהצעת עבודה או מודעת דרושים נוקטת בלשון זכר או נקבה, הרי שהדבר נעשה לצורך הנוח

 בלבד.

 קישורים לאתרים אחרים ותוכן של צד שלישי  .6

 של למידע, מוצרים, מודעות פרסומיות, באנרים, או שירותים לגשת שתוכל בעת גלישתך באתר, יתכן .1.1
תכני שלישיים, בין היתר על ידי לחיצה על קישוריות המופיעות באתר או בדרך אחרת )להלן: " צדדים

החברה אינה קשורה בשום צורה שהיא לתכני הצד השלישי, , אחרת נאמר במפורש לא אם. "(הצד שלישי
כל טענה הקשורה לתכני הצד השלישי, עליך להפנות לצד  והיא אינה אחראית לטיבם ו/או לנכונותם.

 השלישי הרלוונטי.

שלישיים, ככל שאלה אינם  צדדים של ושירותים תכנים על החלים והמחירים התנאים את לברר כדי .1.2
  לצדדים השלישיים הרלוונטיים. באופן ברור דיו, או בכלל, אנא פנה מופיעים באתר

 (Hyperlinks)החברה איננה תומכת באתרים של צדדים שלישיים, גם אם תספק אליהם קישוריות  .1.3
 ואיננה אחראית למידע, למוצרים או לשירותים הנמצאים, או שיש אליהם גישה באמצעות אתרים אלה. 

http://www.lottocash.co.il/wp-content/uploads/2018/01/מדיניות-פרטיות-לוטוקש.pdf
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ל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. החברה אינה מתחייבת כי כ .1.1
הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, 

 והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. 

 תאחראי א תהאהחברה ל ,אחרים אינטרנט לאתרי קישורים יכלול החברה אתרלמען הסר ספק, ככל ש .1.5
 . אלה אתרים של המידע ואבטחת הפרטיות עלהגנה ה למדיניות

החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, שייגרם לך כתוצאה מהשימוש באתרים אלה, וכל  .1.1
 שימוש שיעשה על ידך יהא באחריותך המלאה והבלעדית.

 קניין רוחני .7
המוצרים, השירותים, וסימני המסחר בו הם קניינה האתר, התכנים בו )כולל תמונות(, אופן הצגתם,  .7.1

רוחני של החברה, של ספקיה ושל צדדים שלישיים. אין לעשות בהם כל שימוש אלא אם הדבר הותר 
 וכל באתר, יוצרים זכויות, האמור מכלליות לגרוע מבלי אך לרבות, הזכויות במפורש בתנאים אלה. כל

 שמורות במפורש בזאת מוקנות אינן אשר זכויות. ספקיה או/ו החברה של רכושה הם ממנו העותקים
 .לחברה

ו/או חל איסור על העתקה ו/או הטבעה ו/או שכפול ו/או עריכה ו/או הפצה ו/או העברה ו/או מכירה  .7.2
, לרבות אך לא רק כתבות, ידיעות, נתונים, בו מעת לעתהתכנים שיופיעו של ו תרשל האתרגום 

תמונות, איורים, סרטונים, קבצים, תוכן מילולי, קולי, חזותי ו/או שילוב שלהם יחד  מוצרים,ניתוחים, 
 . ו/או ביצוע שינוי כלשהו בהם, בין אם לשימוש פרטי ובין אם למטרות מסחריות

 ובין בתמורה בין) להפיץ אין. לשנותם או, האתר בתוך או, גבי מעל יוצרים זכויות סימני להסיר אין .7.3
 של פעולות באתר לבצע מוחלט איסור חל. כלשהו שלישי לצד מעמודי האתר קיםעות( בתמורה שלא

 או להחכיר, להשכיר אין(. disassembly) ופירוק( de-compilation) לאחור הידור, לאחור הנדסה
 הגנה. אמצעי לעקוף תוכן כלשהו מהאתר, ואין להשאיל

, בצפייתך בתכנים ו/או אתרבגלישתך בהחברה מחזיקה כדין בזכות לעשות שימוש בתכנים ולא יהא  .7.1
ו/או  אתרהם, ככל שיותר לך מפורשות, כדי להקנות לך זכויות מכל מין וסוג שהוא באו בבשימוש 

 ו.בתכנים ו/או בסימני המסחר שיוצגו ב

( של האתר, הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין Domain Nameהשם של האתר וכן שם המתחם ) .7.5
 קבלת הסכמתה בכתב ומראש.  לעשות בהם שימוש בלא

 מידע המתפרסם באתר .8

אין בחומר המתפרסם באתר, כל התחייבות לביצוע עסקה כלשהי ו/או להענקת טובת הנאה כלשהי  .8.1
 לאדם כלשהו. 

המידע המפורסם באתר כפוף לתקנון החברה ו/או לתקנוני מבצעים ובכל מקרה של טעות או סתירה,  .8.2
 האמור בתקנון החברה הוא הקובע. 

תהא רשאית, אך לא חייבת, להציע לך שירותים בתשלום ושלא בתשלום כגון קבלת מידע  חברהה .8.3
יהיו  אירועים שונים ו/או שירותים אחרים, כפי שאלה ,אודות השירותים השונים, יצירת קשר, מבצעים

  .מעת לעת
  אבטחת מידע .9

אינה יכולה להבטיח חסינות  החברהאמצעים על מנת להבטיח לך גלישה בטוחה, אולם נוקטת  החברה .9.1
ו/או חדירה לאתר ו/או הפרעות ו/או שיבושים  החברהמוחלטת מפני ניסיונות חדירה למערכות 

  .שייגרמו למערכות המחשוב ו/או לפעילותו התקינה של האתר

מתחייב לעשותה בהתאם לכל דין ולא לבצע כל פעולת חדירה ו/או שיבוש ו/או  הנךבגלישתך באתר   .9.2
עולות כאלה. לידיעתך, חדירה למערכות המחשוב של האתר מהוות עבירה פלילית שעונשה לסייע בפ

 .מאסר בפועל

 הגבלת אחריות .11

השימוש בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותך הבלעדית  .11.1
 והמלאה. 

פסקות והפרעות ו/או החברה אינה מתחייבת כי השירות הניתן באתר לא יופרע, ינתן כסדרו ללא ה .11.2
יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או 
בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או יפגע מכל סיבה אחרת והחברה לא תהיה אחראית לכל 

 נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שיגרמו לך או לרכושך עקב כך. 

 יצירת קשר .11

 office@lottocash.co.ilל לפנות ןתני באתר הקשורות בעיות או שאלותמקרה של ב      
 11.11.2118התקנון עודכן לאחרונה ב 
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