الشروط واألحكام الخاصة بالمشاركة في مسابقة
السحب على جوائز ريكوال على موقع فيسبوك
مسابقة سحب جوائز ريكوال على صفحات شركة ريكوال على فيسبوك هي بتنظيم ورعاية شركة ريكوال المحدودة ،بمقرها الكائن في بازلشتراس
 ،31سي إتش 4242-لوفين (سويسرا) ("ريكوال").
قيامك بدخول هذه المسابقة يعني موافقتك على الشروط واألحكام التالية.
وفي حال لم تكن مواف ًقا على هذه الشروط واألحكام ،ال يجوز لك المشاركة بأي شك ٍل من األشكال في هذه المسابقة.
كما أنك بقبولك الشروط واألحكام الواردة تؤكد امتالكك لحساب على موقع فيسبوك قبل دخولك إلى مسابقة السحب وأنك لم تقم بالتسجيل في
فيسبوك لغرض المشاركة في مسابقة السحب.
الوصف العام
ستستمر المسابقة لمدة خمسة أيام من تاريخ وضع المنشور الذي يبيّن اسم المسابقة ويصف تفاصيلها.
يمكنك دخول المسابقة من خالل ترك تعليق يتضمن إجابتك تحت منشور ريكوال الخاص بالمسابقة على فيسبوك.
الجوائز
سيجري في نهاية المسابقة اختيار اسم مستخدم واحد عشوائيًا من بين جميع مستخدمي فيسبوك الذين علقوا على المنشور وقدموا اإلجابة الصحيحة.
وسيحصل الفائز على الجائزة التي جاء وصفها في المنشور المرتبط بالمسابقة.
إخطار الفائزين وإرسال الجوائز
ق تحت منشور فيسبوك المعني ،وسيُطلب منه إرسال عنوانه البريدي عن طريق البريد
سيجري إخطار الفائز في نهاية مسابقة السحب عبر تعلي ٍ
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ستُرسل الجائزة في غضون خمسة إلى عشرة أيام عمل بعد استالم العنوان البريدي.
الجوائز غير قابلة للتحويل وال يمكن استبدالها مقابل مبلغ ٍ نقدي ،كما أنها غير قابلة للتبديل.
نظرا ألسباب مرتبطة بالفائز (عدم صحة العنوان ،وما إلى ذلك) ،فسيُعتبر
إذا لم يكن باإلمكان تسليم الجائزة في غضون  15يوم عمل من السحب ً
عندها استحقاق الجائزة الغيًا.
ولن تكون ريكوال مسؤول ًة عن أي تأخير في استالم الفائز للجائزة أو عن فقدانها أثناء عملية اإلرسال بالبريد.
المشاركة في المسابقة
عمو ًماّ ،
يحق لجميع أصحاب الحسابات القانونية على موقع فيسبوك المشاركة.
صر بالمشاركة دون موافقة والديهم ،لن يتم
ومع ذلك ،ال يُسمح لمستخدمي فيسبوك القاصرين بالمشاركة إال بموافقة والديهم .وفي حال قيام الق ّ
منحهم جائزة .وعليه ،تحتفظ ريكوال بالحق في طلب إثبات موافقة الوالدين قبل تسليم الجائزة.
ي ٍ من الشركات التابعة لها ،بما في ذلك جميع المشاركين في
ستُستبعد من المسابقة مشاركات الموظفين
ٍ
بدوام كامل أو جزئي لشركة ريكوال ،أو أ ّ
تصميم وتنفيذ مسابقة السحب.
كما ستُستبعد أيضًا مشاركات أقاربهم الذين يشاركونهم السكن ،ويشمل ذلك شركاءهم المقيمين معهم.
المشاركة متاحة لمستخدمي فيسبوك المسجلين حصريًا.
ال تعتمد المشاركة في هذه المسابقة على شراء سلع ٍ أو خدمات أو االشتراك في النشرة اإلخبارية.
المشاركة في هذه المسابقة مجانية.
وسوف يكون المشتركون مسؤولين عن رسوم اإلنترنت القياسية الخاصة بهم أو غيرها من رسوم وتعرفات استخدام الشبكات.
أشخاص من دخول المسابقة في حال وجود أسباب مشروعة ،مثل خرق الشروط واألحكام ،والمشاركات المتعددة
تحتفظ ريكوال بالحق في استبعاد
ٍ
أو (محاولة) التالعب ،ويحق لريكوال الشروع في اتخاذ إجراءات قانونية.
في حالة وجود أسباب تجيز إبطال أهلية المشاركة في المسابقة (بما في ذلك خرق هذه الشروط واألحكام) ،يمكن أيضًا إلغاء ما يرتبط بها من
جوائز بأثر رجعي أو المطالبة بإعادتها.
ب مشروعة ،يتنازل المتسابقون عن جميع حقوقهم بالقيام بمطالبات من أي نوع ضد ريكوال أو الوكالة ذات
في حالة االستبعاد من المشاركة ألسبا ٍ
الصلة بمسابقة السحب .وال يحق بصورةٍ خاصة المطالبة بأي تعويض عن النفقات المتكبدة أو الوقت المستغرق.
أحكام متف ّرقة
تخضع مسابقة السحب للقانون السويسري فقط مع استبعاد أي تناقض سويسري مع أحكام القانون.
ستصبح ريكوال بعد إرسال الجوائز معفاةً من جميع االلتزامات المتعلقة بمسابقة السحب.
تتحمل ريكوال المسؤولية القانونية عن أي إصابة شخصية (إصابة تتعلق بالحياة أو بأحد األطراف أو بالصحة) بحسب ما هو مكفول صراح ًة أو
وف ًقا لل مسؤولية القانونية المرتبطة بأضرار ناجمة عن المنتج وذلك في حاالت اإلهمال الجسيم والقصد والتدليس االحتيالي.
تقتصر مسؤولية ريكوال الناجمة عن مخالفات اإلهمال المعتادة ألي ٍ من االلتزامات التعاقدية األساسية على األضرار المعتادة والمتوقعة.
كما تُستبعد أي مسؤولية تعاقدية أو غير تعاقدية على ريكوال تتجاوز هذا اإلطار.

إنهاء مسابقة السحب
تحتفظ ريكوال بالحق ،بموافقة السلطات المسؤولة ،في إلغاء أو إنهاء أو تعليق مسابقة السحب وف ًقا لما تراه ضروريًا .ويمكن ممارسة هذا الحق على
وجه الخصوص في حال كان من غير الممكن استكمال المسابقة حسب ما هو مخطط لها ألسباب فنية أو قانونية.
وفي حالة اإلنهاء القانوني ،ال يجوز القيام بأي مطالبات ضد ريكوال.
للحصول على نسخة من الشروط واألحكام ،يرجى إرسال مظروف يحمل العنوان الخاص والطابع إلى :إدارة العالمة واالتصاالت في شركة
ريكوال المحدودة ،بازلشتراس  ،31سي إتش 4242-لوفين.
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فيسبوك ليست مسؤولة عن أي محتوى يُنشر في سياق هذه المسابقة.
الجهة التي تستلم المعلومات المقدمة هي ليست فيسبوك وإنما ريكوال.
تقوم ريكوال بتعويض فيسبوك ضد مطالبات األطراف األخرى في ما يتعلق بهذه المسابقة.
ال يجوز توجيه أي أسئلة أو تعليقات أو شكاوى بخصوص مسابقة السحب إلى فيسبوك وإنما إلى ريكوال عبر البريد
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