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أسئلة متكررة
مسابقة "تشنشينة"
فيما تتمثل مسابقة "تشنشينة"؟
هي مسابقة ثقافية ترفيهية تسلط الضوء على األلغاز الشعبية في تونس وهي متاحة لجميع حرفاء الهاتف الجوال التصاالت
تونس قصد تمكينهم من المشاركة والفوز بجائزة شهرية تتمثل في سيارة  SUZUKI SWIFTقيمتها  42500دينار ،من
خالل اإلجابة على باقة من التشنشينات المتوفرة باللهجة التونسية وذلك عبر الموقع https://tchanchina.tn
كيف يتم التسجيل في مسابقة "تشنشينة"؟
للتسجيل في المسابقة والحصول على فرصة الفوز بسيارة  SUZUKI SWIFTكل شهر ،اضغط على الرمز  *500*1#أو
أدخل مباشرة إلى موقع المسابقة عبر الرابط  ، https://tchanchina.tnاضغط على الزر "اشتراك" ثم قم بتسجيل
بياناتك  :رقم هاتفك الجوال وكلمة العبور التي تلقيتها عبر إرسالية قصيرة من خالل الضغط على "تسجيل الدخول".
التسجيل في اللعبة مجاني ومحاولة اليوم األول مهداة.
كيفية اللعب في مسابقة "تشنشينة"؟
بعد التسجيل ،يمكنك بداية اللعب على الموقع  https://tchanchina.tnواإلجابة على التشنشينات اليومية الواحدة تلو
األخرى في أسرع وقت ممكن لجني أكبر عدد ممكن من النقاط.
يتحصل كل مشارك على باقة يومية متكونة من خمسة تشنشينات ويتمتع بمحاولة واحدة في اليوم.
ماهي قواعد مسابقة "تشنشينة" ؟
سوف تتلقى يوميا باقة متكونة من خمسة تشنشينات ،كل ما عليك فعله هو محاولة اختيار اإلجابة الصحيحة في مدة زمنية
محددة ال تتجاوز الثالثين ثانية للتشنشينة الواحدة.
يجب على كل مشارك استخدام رقم هاتف جوال شخصي.
يمكن لكل مشارك الفوز بالجائزة نفسها عدة مرات.
كيفية إسناد النقاط في مسابقة "تشنشينة"؟
يجب على المتسابق التقيد بالمدة الزمنية المخصصة لكل إجابة والمحددة بثالثين ثانية
يتحصل كل مشارك قدم إجابة الصحيحة على عدد نقاط يساوي الرصيد المتبقي من الثواني :مثال ،إذا قدمت إجابة صحيحة
في غضون  10ثواني سوف تتحصل على  20نقطة ،لذلك احرص على اختيار اإلجابة الصحيحة في أسرع وقت ممكن
لجني أكبر عدد ممكن من النقاط.
كل إجابة خاطئة تساوي صفر من النقاط.
كل متسابق يتجاوز الوقت المحدد لإلجابة تخصم من رصيده  5نقاط.
يتحصل كل مشارك أتم بنجاح اإلجابة على جميع التشنشينات اليومية ،على فرصة إضافية لمضاعفة لكسب مزيد من النقاط
من خالل تدوير عجلة الحظ.
ما هو سعر االشتراك في مسابقة تشنشينة؟
.
التسجيل في المسابقة مجاني ،كذلك تكون المحاولة اليومية األولى إثر أول اشتراك ،بعد ذلك يتم احتساب مبلغ  350 0مليم
كسعر لالشتراك اليومي في المسابقة مقابل الحصول على باقة يومية متكونة من خمسة تشنشينات.
كيف يتم إسناد الجائزة ؟
يتم إسناد الجائزة الشهرية والمتمثلة في سيارة  SUZUKI SWIFTقيمتها  42500دينار بصفة شهرية )أيام ،2021/12/19
 2022/01/16و  (2022/02/14اعتمادا على عملية القرعة والتي تأخذ بعين االعتبارعدد النقاط المحرزة كل شهر.
تتم عملية السحب لتحديد الفائز تحت إشراف عدل التنفيذ األستاذة نادية العياري.
في حالة عدم القيام بمحاولتي اليومية ،هل يمكنني تأجيلها لليوم الموالي؟
المحاولة اليومية صالح ليوم واحد وإلى غاية منتصف الليل.
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كيف سيتم إعالمي في حالة الفوز بالجائزة؟
إذا كنت الفائز المحظوظ ،سيتم إعالمك عبر مكالمة هاتفية على خط هاتفك الجوال الذي شاركت به في المسابقة.
كيف يمكنني االطالع على قائمة الفائزين؟
يمكنك االطالع على قائمة الفائزين عبر الموقع  https://tchanchina.tnأو من خالل صفحة الفيسبوك الخاصة
باتصاالت تونس" .
ماذا علي أن أفعل في صورة نسيان كلمة العبور؟
الستعادة كلمة العبور ،اضغط على الزر نسيت "كلمة العبور؟" وسيتم إرسالها في اإلبان بواسطة إرسالية قصيرة.
كيف يتم إلغاء االشتراك في مسابقة "تشنشينة"؟
يمكنك إلغاء االشتراك في أي وقت عبر الضغط على *500*4#
ماهي المدة الزمنية لمسابقة "تشنشينة"؟
تمتد مسابقة "تشنشينة" من  17نوفمبر  2021إلى غاية  14فيفري .2022

