תקנון מועדון ה - 100 -מועדון הלקוחות של חיים פוזנר שירותי רכב בע"מ
.1

מבוא והגדרות.
1.1

.2

לצורך תקנון זה תהיה למילים ולמונחים הבאים המשמעות הרשומה בצדם:
1.1.1

"החבר" או "חבר המועדון"  -משמע ,לקוח ,אשר מילא טופס בקשת הצטרפות למועדון,
בהתאם להוראות סעיף  2.2להלן ,וקיבל לידיו כרטיס מועדון.

1.1.2

"החברה"  -משמע ,חיים פוזנר שרותי רכב בע"מ ,ח.פ.512874058 .

1.1.3

"מועדון ה "100 -או "המועדון"  -משמע ,מועדון הלקוחות של החברה.

1.1.4

"התקנון"  -משמע ,תקנון זה של מועדון החברה.

1.2

תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון ה.100 -

1.3

מועדון ה 100 -מנוהל על ידי החברה ,אשר כתובתה לצורך משלוח הודעות הינה :ברחוב אלטלף ,9
יהוד ,טלפון.03 - 6322822 :

1.4

בהצטרפותו למועדון ה 100 -מסכים החבר גם לצירופו למועדון לקוחות ה V.I.P -של החברה ,אשר
ייתכן ויוקם בעתיד ,וזאת בהתאם לתנאי הקבלה שייקבעו כתנאי כניסה למועדון ה V.I.P -של
החברה )אם וככל שיוקם(.

1.5

מטעמי נוחות בלבד ,מנוסח תקנון זה בלשון זכר .כל שנכתב במסגרת התקנון בלשון זכר יש לראותו
כנכון גם בלשון נקבה.

חברות במועדון ה.100 -
2.1

זכאי להצטרף למועדון ה 100 -כל אדם ,אשר מלאו לו  18שנים ואשר מחזיק בבעלותו בכלי רכב
מדגמי מאזדה ופורד שהחברה מוסמכת לטפל מטעם היבואן דלק מוטורס בע"מ ,ואשר יעמוד בכל
התנאים המפורטים בתקנון זה.

2.2

על מנת להיכלל במועדון ה ,100 -על הלקוח למלא טופס בקשה להצטרפות למועדון ,במסגרתו נדרש
הלקוח ,בין היתר ,למלא את פרטיו האישיים )ובכלל זה ,שם מלא ,פרטי תעודת זהות ,תאריך לידה,
מין ,כתובת מלאה ,טלפון ,טלפון נייד וכתובת דואר אלקטרוני( ,וכן את פרטי כלי הרכב )ובכלל זה,
מספר כלי הרכב ,דגם הרכב ושנת ייצור כלי הרכב( )להלן" :טופס בקשת ההצטרפות"( .מובהר ,כי
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את נוסח ו/או מתכונת ו/או תוכן טופס בקשת
ההצטרפות ,מעת לעת ,ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.

2.3

מובהר ,כי האחריות למילוי הפרטים במסגרת טופס בקשת ההצטרפות ועדכונם בעתיד מוטלת על
חבר המועדון בלבד ,וכי לא תישמע כל טענה ו/רו דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה
לעניין אי קבלת ההטבות המוקנות לחבר מכוח חברותו במועדון ,מחמת טעות בפרטי זיהוי החבר.

2.4

החברה שומרת לעצמה הזכות לסרב לאשר את רישומו של לקוח כחבר המועדון ,מכל סיבה שהיא,
מבלי שתהיה מחויבת לנמק את החלטתה כאמור וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ,וללקוח לא תהא
כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה.

2.5

מילוי טופס בקשת ההצטרפות כמוהו כהסכמה לכל האמור במסגרת התקנון ,לרבות כל שינוי
עתידי בהוראות תקנון זה ,בהתאם להוראות שלהלן.

2.6

תוקף החברות במועדון ה 100 -הינו ממועד ההצטרפות ועד לסיומה כמפורט בתקנון זה.

2.7

מודגש ,כי החברות במועדון הינה אישית  -הן לגבי בעל הרכב בלבד והן לגבי כלי הרכב בלבד -
ואינה ניתנת להעברה.

2.8

בסמוך לאחר הצטרפות החבר למועדון ,יונפק לחבר כרטיס מועדון )להלן" :כרטיס המועדון"(.
כרטיס המועדון הינו אישי  -הן לגבי בעל הרכב והן לגבי כלי הרכב  -ואינו ניתן להעברה.

2.9

בכל מקרה של אובדן ו/או גניבה ו/או פגם ו/או כל אירוע דומה בקשר לכרטיס המועדון ,תנפיק
החברה ללקוח כרטיס מועדון חדש ,בכפוף לתשלום כפי שייקבע על ידי החברה ,מדי פעם בפעם,
לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בקשר עם הנפקת כרטיס מועדון חדש ,וזאת לאחר שנמסר לחברה ,לפי
דרישתה ,כרטיס המועדון הפגום ו/או כל אישור שהתבקש על ידי החברה המעיד על אובדן ו/או
גניבת כרטיס המועדון.

2.10

מובהר ,כי כרטיס המועדון אינו "כרטיס חיוב" ,כמשמעו בחוק כרטיסי חיוב ,התשמ"ו .1986 -

.3

.4

תקופת החברות במועדון ה ,100 -ביטולה והפסקתה.
3.1

החברות במועדון אינה מוגבלת בזמן ,אולם ,מובהר כי קבלת ההטבות מכוח החברות במועדון
מותנית וכפופה לכל הוראות סעיף  4להלן ,ובפרט מגבלת הוותק ,אשר עניינה בביצוע רצף
"טיפולים תקופתיים" על ידי חבר המועדון במסגרת החברה ,כאמור בסעיף  4.1להלן.

3.2

חבר יהיה זכאי לפרוש מהמועדון ולהביא את תקופת החברות לידי סיום בכל עת באמצעות מתן
הודעה בכתב לחברה ,וזאת מבלי שהחברה תידרש להשיב לחבר דבר ,ולצדדים לא תהיינה טענות
ו/או דרישות ו/או תביעות האחד כלפי משנהו בקשר לכך.

3.3

החברה תהא רשאית לבטל חברותו של חבר במועדון ,וכן להפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו,
לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בין היתר ,בכל
אחד או יותר מבין המקרים הבאים:
3.3.1

ביצוע שימוש בכרטיס המועדון בניגוד להוראות התקנון;

3.3.2

העברת כרטיס המועדון לאחר/ים ו/או שימוש בכרטיס המועדון לגבי כלי רכב אחר
מאשר כלי הרכב ,אשר לגביו הונפק כרטיס המועדון;

3.3.3

אי ביצוע תשלום בגין רכישה ו/או שירות של הלקוח מאת החברה ,ולאו דווקא בקשר
עם רכישות ו/או שירותים ו/או הטבות ,אשר יקבל חבר המועדון מכוח חברותו במועדון;

3.3.4

אי כיבוד המחאה ו/או תשלום על ידי הבנק ו/או חברת כרטיסי האשראי בקשר עם
רכישה ו/או שירות של הלקוח מאת החברה במסגרת רכישות ו/או שירותים ו/או
הטבות ,אשר בוצעו על ידי חבר המועדון מכוח חברותו במועדון;

3.3.5

ביצוע מעשה גניבה ו/או מרמה ו/או פעולות מעין אלו של חבר המועדון ו/או מי מטעמו
כלפי ו/או כנגד החברה;

3.3.6

קיום התדיינות משפטית כלשהי של הלקוח עם החברה ,בין שמקורה ביוזמת החברה
ובין שמקורה ביוזמת הלקוח;

3.3.7

היה ויתברר לחברה כי חברותו של החבר במועדון ה 100 -עלולה להסב לחברה נזק,
וזאת לפי שיקול דעתה העסקי הבלעדי והמוחלט של החברה;

3.3.8

כל פעולה שיבצע החבר מכוח ו/או בקשר עם חברותו במועדון בניגוד להוראות החוק.

ההטבות לחברי מועדון ה.100 -
4.1

חברי מועדון ה 100 -יהיו זכאים לקבלת הטבה בשיעורים משתנים ,בכפוף לוותק החברים במסגרת
מועדון ה ,100 -וזאת כמפורט בסעיף  4.1זה להלן:
4.1.1

במסגרת ביצוע הטיפול התקופתי השני הרצוף מאז רישומו כחבר המועדון אצל החברה
 -יזכה חבר המועדון להנחה של  20%בגין "רכיב העבודה" במסגרת החשבון.

4.1.2

במסגרת ביצוע הטיפול התקופתי השלישי הרצוף מאז רישומו כחבר המועדון אצל
החברה  -יזכה חבר המועדון להנחה של  30%בגין "רכיב העבודה" במסגרת החשבון".

4.1.3

במסגרת ביצוע הטיפול התקופתי הרביעי הרצוף מאז רישומו כחבר המועדון אצל
החברה  -יזכה חבר המועדון להנחה של  40%בגין "רכיב העבודה" במסגרת החשבון.

4.1.4

במסגרת ביצוע הטיפול התקופתי חמישי הרצוף מאז רישומו כחבר המועדון אצל
החברה  -יזכה חבר המועדון להנחה של  50%בגין "רכיב העבודה" במסגרת החשבון.

4.1.5

במסגרת ביצוע הטיפול התקופתי השישי הרצוף מאז רישומו כחבר המועדון אצל
החברה  -יזכה חבר המועדון להנחה של  60%בגין "רכיב העבודה" במסגרת החשבון.

4.1.6

במסגרת ביצוע הטיפול התקופתי השביעי הרצוף מאז רישומו כחבר המועדון אצל
החברה  -יזכה חבר המועדון להנחה של  70%בגין "רכיב העבודה" במסגרת החשבון.

4.1.7

במסגרת ביצוע הטיפול התקופתי השמיני הרצוף מאז רישומו כחבר המועדון אצל
החברה  -יזכה חבר המועדון להנחה של  80%בגין "רכיב העבודה" במסגרת החשבון.

4.1.8

במסגרת ביצוע הטיפול התקופתי התשיעי הרצוף מאז רישומו כחבר המועדון אצל
החברה  -יזכה חבר המועדון להנחה של  90%בגין "רכיב העבודה" במסגרת החשבון.

4.1.9

במסגרת ביצוע הטיפול התקופתי העשירי הרצוף מאז רישומו כחבר המועדון אצל
החברה  -יזכה חבר המועדון להנחה של  - 100%ללא כל תשלום  -בגין "רכיב העבודה"
במסגרת החשבון.

לצורך סעיף  4.1זה לעיל ,המונח "רכיב העבודה" במסגרת החשבון ,משמע ,הסעיף המתייחס
לעבודה ,אשר בוצעה בקשר עם הטיפול התקופתי וכמפורט בחשבון שיונפק לחבר המועדון על ידי
החברה ,ולמעט "עבודות חוץ" שתבוצענה עבור החברה ועבור כלי הרכב )לרבות ,עריכת טסט לכלי
הרכב במסגרת מכון רישוי ,אגרות רישוי ,ביצוע חריטות ,תוספים וכיוצא באלה(.
4.2

בנוסף ,יזכה חבר המועדון להנחה קבועה בשיעור של  5%במסגרת ביצוע טיפולים תקופתיים וזאת
בגין "רכיב החלפים והחומרים" ,אשר ייכלל במסגרת כל חשבון כאמור.
לצורך סעיף  4.2זה לעיל ,המונח "רכיב החלפים והחומרים" במסגרת החשבון ,משמע ,הסעיף
המתייחס לחלפים ולחומרים ,אשר בהם נעשה שימוש במהלך ביצוע הטיפול התקופתי וכמפורט
בחשבון שיונפק לחבר המועדון על ידי החברה.

4.3

המונח "טיפול תקופתי"  -במסגרת סעיפים  4.10לעיל  -משמע ,טיפול תקופתי בהתאם להוראות
יצרן כלי הרכב ,ומובהר ,כי אלא אם נקבע אחרת ,על ידי החברה ו/או יצרן כלי הרכב ,לגבי סוג כלי
רכב באופן כללי או לגבי כלי רכב מסוים ,פרק זמן של  12חודשים או  15,000ק"מ ,מאז ביצוע
הטיפול הקודם.

4.4

מבלי לגרוע מהאמור במסגרת סעיפים  4.10לעיל ,זכאי כל חבר מועדון לקבל ,במועד שימלא את
טופס בקשת ההצטרפות ,הטבה חד פעמית בדמות שובר לקפה ומאפה חינם ב"קפנטו" יהוד ,רחוב
אלטלף  ,1יהוד )מאחורי תחנת הדלק "דור-דלק"( .מימוש ההטבה החד פעמית הינו בתוך עד 8
שבועות ממועד מסירת טופס בקשת ההצטרפות.

4.5

למען הסר ספק מובהר ומודגש ,כי ההטבות כמפורט במסגרת סעיפים  4.10לעיל הינה אך ורק
במסגרת ביצוע "טיפולים תקופתיים" ,אשר יבוצעו אצל החברה ,ולא במסגרת כל טיפול ו/או תיקון
ו/או שירות ו/או רכישה אחרים ,אשר יינתנו לחבר המועדון על ידי החברה ,ובגין טיפול ו/או תיקון
ו/או שירות ו/או רכישה אחרים  -יידרש חבר המועדון לתשלום מלוא התמורה הרגילה בגינם.

4.6

עוד מובהר ,כי תנאי לקבלת ההטבה כאמור בסעיף  4.1לעיל הינה ביצוע "טיפולים תקופתיים"
ברצף אצל החברה ,וככל שרצף ביצוע "הטיפולים התקופתיים" כאמור ייפסק ו/או שחבר המועדון
לא יבצע את הטיפול התקופתי העוקב במועדים שנקבעו כאמור בסעיפים  4.1ו 4.3 -לעיל ,מובהר כי
רצף הזכויות של חבר המועדון ייפסק ,וותק החבר יחל מהתחלה החל מהטיפול התקופתי הראשון
שיבצע לאחר הפסקת רצף הטיפולים התקופתיים כמתואר לעיל.
האמור בסעיף  4.6זה לעיל לא יחול במקרה שבו בשנה מסוימת יממש חבר המועדון הטבה אחרת,
אשר ניתנה באופן זמני ומיוחד על ידי החברה לחברי המועדון ביחס לביצוע "טיפול תקופתי",
ומובהר ,כי במקרה כאמור יישמר רצף הוותק של החבר וביצוע "הטיפול התקופתי" אצל החברה
ייחשב כאילו בוצע "הטיפול התקופתי" במסגרת האמור בסעיף  4.1לעיל.

.5

4.7

בתום  10שנים של ביצוע "טיפולים תקופתיים" ברצף על ידי חבר המועדון וביחס לכלי הרכב
במסגרת המועדון ,ייחשב חבר המועדון כאילו ביצע "טיפול תקופתי" ראשון בשנה הקודמת,
ובהתאם יזכה חבר המועדון להטבה כאמור בסעיף  4.1.1לעיל )כאילו הינו בעל וותק של שנה
במסגרת המועדון(.

4.8

החברה מבהירה ,כי מימוש ההטבות ,כאמור במסגרת סעיפים  4.10לעיל ,מוקנית לחברי המועדון
אך ורק במוסך החברה ,המנוהל ברחוב אלטלף  ,9יהוד ,ומודגש ,כי גם אם תפעיל ו/או תנהל
החברה ,בעצמה ו/או בשיתוף עם אחרים ,מוסכים ו/או סניפים אחרים במקומות אחרים ברחבי
הארץ ,לא תקנה החברות במועדון זכות למימוש ההטבות כאמור באותם מוסכים ו/או סניפים
אחרים ,והכל אלא אם ייקבע אחרת על ידי החברה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.

4.9

מודגש ,כי ההטבות המוקנות מכוח החברות במועדון ה 100 -הן אישיות  -הן לגבי בעל הרכב בלבד
והן לגבי כלי הרכב בלבד  -ואינן ניתנות להעברה ו/או להמחאה ,וכן אינן ניתנות להמרה בכסף ו/או
בשווה כסף ו/או בכל הטבה אחרת.

4.10

למען הסר ספק מובהר ,כי אי מימוש הטבה כלשהי על פי תקנון זה ו/או המועדון לא תקנה לחבר
את הזכות לקבלת זיכוי כספי ו/או בשווה כסף ו/או כל הטבה אחרת.

אופן השימוש בכרטיס המועדון.
חבר במועדון יהיה זכאי לממש את ההטבות שמקנה לו החברות במועדון אך ורק אם הציג במעמד התשלום
את כרטיס המועדון וזאת טרם תחילת עריכת החשבון )וככל שיידרש על ידי מי מטעם החברה  -גם את

תעודת הזהות המקורית של חבר המועדון( .הצגת כרטיס חבר המועדון הינה באחריות חבר המועדון בלבד.
לא תינתנה הנחות רטרואקטיביות לחבר מועדון ,שלא הציג את כרטיס המועדון במעמד עריכת החשבון.
.6

שימוש במידע אודות חברי המועדון.
6.1

בחתימתו על טופס בקשת ההצטרפות ,נותן חבר המועדון את הסכמתו לכך ,שפרטיו האישיים,
כפי שנמסרו על ידו לחברה ו/או כפי שיתוקנו על ידי החבר ,מדי פעם בפעם ,וכן כל פרט אחר הנוגע
ו/או קשור לחבר ו/או לטיפולי ולתיקוני כלי הרכב שברשותו ואשר צוין בטופס בקשת ההצטרפות
ו/או לשירותים ו/או להטבות שיקבל מאת החברה ו/או למוצרים שירכוש מאת החברה )להלן:
"המידע אודות החבר"( ,ייכללו במסגרת מאגר/י מידע המנוהל/ים על ידי החברה )להלן" :מאגר/י
המידע"( ,וכי החברה תהיה רשאית לעשות במידע אודות החבר כל שימוש ,ובכלל זה ,לדוור אל
חבר המועדון בדיוור ישיר )לרבות אך מבלי למעט ,באמצעות דואר ,טלפון ,פקסימיליה ,דואר
אלקטרוני ,הודעות  SMSו/או הודעות  ,MMSמערכת חיוג אוטומטי וכיוצא באלה( כל מידע ,הנוגע
לחברה ו/או למוצרים ו/או לשירותים הנמכרים על ידי החברה ,ולרבות הטבות כלשהן הניתנות על
ידי החברה ,לרבות שיתופי פעולה של החברה עם צדדים שלישיים וכדומה ,ובנוסף ,תהא החברה
רשאית למסור את המידע אודות החבר לכל צד שלישי למטרת קידום פעולותיה ,מכירותיה
ושירותיה של החברה ו/או לצורך עידוד נאמנות חברי המועדון לחברה ו/או למסור את המידע
אודות החבר לכל גורם נוסף ,שיעניק שירותים ו/או הטבות לחברי המועדון וכן כל שימוש אחר
המותר לחברה לעשות במאגר/י המידע ,לפי הוראות הדין ,וזאת מבלי שהשימוש במידע אודות
החבר ו/או במאגר/י המידע ייחשב כפגיעה בפרטיות חבר המועדון ,ומבלי שהשימוש כאמור יזכה
את חבר המועדון בכל זכות ו/או פיצוי ו/או סעד ו/או תמורה כלשהם ,והכל הן בתקופת חברותו של
חבר המועדון במועדון ה 100 -והן לאחר סיום חברותו במועדון.

6.2

למען הסר ספק ,מובהר כי חתימת החבר על טופס בקשת ההצטרפות ,במסגרתו נותנים החברים
את הסכמתם לקבלת דיוור כמפורט בסעיף  6זה לעיל ולהלן ,מהווה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות,
תשמ"א  ,1981 -גם הסכמה לאפשר ל" -חברות בנות" ו/או ל -חברות אחיות" של החברה ,כפי שהן
כיום ו/או כפי שתהיינה בכל עת בעתיד ,אם וככל שתהיינה ,לעשות שימוש במידע אודות החבר ו/או
במאגר/י המידע לצורכי דיוור ו/או שיתופי פעולה עם חברות נוספות.
מובהר ,כי כל מידע אודות חבר המועדון ,אשר יצטבר בקשר להיותו חבר המועדון ייחשב לקניינה
המלא והבלעדי של החברה ,והחבר מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין שימוש
במידע כאמור ,לרבות טענות בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות ,תשמ"א .1981 -
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6.3

החבר יהא רשאי לבטל את הסכמתו והרשאתו לשימוש במידע אודות החבר ובמאגר/י המידע ,ככל
שהאמור במאגר/י המידע מתייחס אליו ,וזאת על ידי מתן הודעה בכתב ,באמצעות דואר רשום אל
כתובת החברה כנקוב בתקנון זה ,והחברה תפעל בהתאם להודעת חבר המועדון ,בתוך פרק זמן של
עד  30ימי עסקים ממועד קבלת הודעת חבר המועדון כאמור בפועל.

6.4

חבר המועדון מצהיר ,כי ידוע והובהר לו ,כי בכל מקרה שיבקש חבר המועדון את הסרתו מרשימת
הדיוור של החברה ,כאמור בסעיף  6.3לעיל ,תהא החברה רשאית להפסיק חברותו במועדון לאלתר.

6.5

החברה רשאית ,לפי שיקול דעתה המוחלט ,לצורך ביצוע דיוור ישיר לחברי המועדון ,להעביר את
פרטיהם של חברי המועדון לצורך זיהוי חברי המועדון בלבד ,לכל גורם ,המבצע עבור ובשם החברה
את הדיוור לחברי המועדון .למען הסר ספק ,העברת נתונים כאמור לשם דיוור אל חברי המועדון
תכלול את שם חבר המועדון ,וכן את כתובתו למשלוח דואר ו/או כתובת דואר אלקטרוני ו/או
מספר טלפון נייח ו/או מספר טלפון נייד של חברי המועדון בלבד.

6.6

בנוסף ומבלי לגרוע מכל האמור לעיל ולהלן ,תהא החברה רשאית להעביר מידע אודות החבר ו/או
את מאגר/י המידע בהתאם להוראות כל גוף שלטוני מוסמך ו/או בהתאם להוראות ו/או צו ו/או
החלטת כל ערכאה שיפוטית מוסמכת.

6.7

החברה תהיה רשאית להשתמש במידע שהתקבל מאת חברי המועדון וכן במידע שייאסף ויצטבר
במאגר/י המידע ו/או במידע שיופק על בסיס ניתוח המידע אודות חברי המועדון כאמור לעיל,
למטרת שיווק ו/או מכירות של מוצרים ו/או שירותים ו/או הטבות וכיוצא באלה ,וזאת למטרת
פנייה  -בין פנייה כללית ובין פנייה מותאמת אישית  -לחברי המועדון ,באמצעים המפורטים
במסגרת סעיף  6זה לעיל ,למטרת מתן המוצרים ו/או השירותים ו/או ההטבות כאמור לעיל
)בהתאם למקרה(.

שונות.
7.1

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לגרוע ו/או להחליף ו/או להוסיף ,בכל עת ,כל הוראה
מהוראות התקנון ,וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה המוחלט .החל ממועד שינוי
התקנון יחייב את כלל הלקוחות ואת מועדון ה 100 -נוסחו החדש של התקנון בלבד .נוסחו העדכני

והמחייב של התקנון יהיה מצוי בכל עת במשרדי החברה ובנוסף באתר האינטרנט של החברה ,אשר
כתובתו הינה.http://www.pozner.co.il :
7.2

החברה תהא רשאית להקים מועדוני לקוחות אחרים ו/או נוספים ולקבוע את התנאים ואת
התקנונים המחייבים לשם הצטרפות לקוחות אל המועדונים הנ"ל ,וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
היה ומי מבין ללקוחות המועדון יבקש להצטרף למועדוני הלקוחות האחרים כאמור  -יהא על
החבר לעמוד בכל תנאי ההצטרפות למועדונים הנ"ל.

7.3

החברה תהיה רשאית להחליף ,בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי ,את שם המועדון ,סמלי המועדון,
פרטי החברה ,סמלי החברה וכן כל נתון ו/או לוגו ו/או סימן מזהה ו/או כל פרט דומה אחר.

7.4

החברה הינה הסמכות הבלעדית לפרשנות כללי ונהלי התקנון.

7.5

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים של החברה,
בכל אמצעי מדיה )כולל פרסומים במשרדי החברה ,פרסומים בעיתונות ,ארצית ו/או מקומית,
פרסומים בטלוויזיה ,ארצית ו/או מקומית ,שלטים וכיוצא באלה( תגברנה הוראות התקנון ,וזאת
בכל דבר ועניין.

7.6

דרכי הפרסום של הודעות המועדון תהיינה כפי שייקבע ,מדי פעם בפעם ,על ידי החברה.

7.7

כל התנהגות של המועדון לטובת חבר מועדון כלשהו ,אשר תיעשה בניגוד לאמור במסגרת התקנון,
תיחשב כפעולה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש ו/או תיחשב כוויתור על הזכויות המוקנות
לחברה כאמור בתקנון זה ולא ייצרו תקדים לגבי מקרים נוספים בעתיד.

7.8

מובהר ומודגש ,כי לא יהיו ולא יחולו לגבי חברי המועדון כפל מבצעים ו/או הנחות ו/או הטבות,
וככל שיבחר חבר המועדון לממש את ההטבות בהתאם לתקנון זה ,או חלקן ,לא יהיה זכאי החבר
במקביל לממש מבצעים ו/או הנחות ו/או הטבות אחרות.

7.9

מידע ופרטים נוספים ,לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור בתקנון ו/או במועדון ה ,100 -ניתן
לקבל באמצעות פנייה אל שירות הלקוחות של החברה ,אשר כתובתו לצורך משלוח הודעות בדואר
הינה :ברחוב אלטלף  ,9יהוד ,ובאמצעות טלפון.03 - 6322822 :
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