תקנון מבצע "כרטיס  GIFT CARDבמתנה"
סחר משק מועדונים אגש"ח בע"מ הבעלים והמפעילה של מועדון "משקארד" תקיים מבצע בשם
"כרטיס  GIFT CARDבמתנה" (להלן" :המבצע") ,אשר תנאיו מפורטים בזאת להלן:
מהות המבצע
 .1במסגרת המבצע יהיו זכאים מצטרפים חדשים למועדון אשר יפעלו בהתאם לאמור
בתקנון זה להלן לקבל כרטיס  GIFT CARDבמתנה ,והכל כמוגדר להלן וכמפורט
בתקנון זה להלן.
הגדרות
 .2למונחים המופיעים בתקנון זה תהא נתונה המשמעות המפורטת להלן:
א" .המבצע"  -הזכאות לקבל כרטיס  GIFT CARDבמתנה כמפורט בתקנון זה;
ב" .המועדון"  -מועדון "משקארד";
ג" .חבר זכאי"  -חבר ו/או תושב הקיבוצים וההרחבות בקיבוצים ו/או תושב
מתנועת המושבים;
ד" .חבר מועדון"  -חבר זכאי המחזיק בכרטיס מועדון פעיל;
ה" .ישראכרט"  -ישראכרט בע"מ ו/או פועלים אקספרס בע"מ;
ו" .כרטיס מועדון"  -כרטיס אשראי בנקאי או חוץ בנקאי אשר משויך במערכותיה
של ישראכרט למועדון;
ז" .כרטיס  - "GIFT CARDכרטיס נטען מראש חד פעמי המונפק על ידי
ישראכרט בע"מ טעון בסכום של  ₪ 85למימוש בנקודות מכירה המפורטות
באתר ישראכרט;
ח" .משקי"  -סחר משק מועדונים אגש"ח בע"מ;
ט" .תקופת המבצע"  18.11.2018 -עד 30.04.2019
מועדי המבצע ואופן ההשתתפות
 .3המבצע יתקיים במהלך תקופת המבצע.
 .4חבר זכאי אשר יעמוד בכל התנאים המצטברים הבאים:
א .הזמין כרטיס מועדון עד ליום  ;30.04.2019וכן-
ב .הונפק לו לראשונה כרטיס מועדון כפועל יוצא מהזמנה לעיל והוא הפעיל אותו
עד ליום  ,30.06.2019או שויך לו המועדון לראשונה לכרטיס אשראי קיים שעל
ש מו כפועל יוצא מההזמנה לעיל (ולא החזיק באותו מועד או קודם לכן בכרטיס
מועדון) ,עד ליום 30.06.2019
ג .בוצע חיוב ראשון בכרטיס (לא כולל בגין דמי חבר) עד ליום 30.06.2019
יהיה זכאי לקבל כרטיס  GIFT CARDבמתנה.
 .5כרטיס ה GIFT CARD -יישלח לאחר הפעלתו ו/או שיוכו של כרטיס המועדון ,לכתובתו
המעודכנת בישראכרט של החבר הזכאי.
סייגים והגבלת אחריות
 .6המבצע נועד לרווחת חברי המועדון ואינו עסקה או התחייבות לביצוע עסקה מטעם
משקי.
 .7למשקי עומדת הזכות להפסיק בכל עת את המבצע ו/או לבטל את המבצע ו/או לשנות את
תנאי המבצע בכל עת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
 .8על השימוש בכרטיס ה GIFT CARD -יחול תקנון ישראכרט בכתובת:
./https://business.isracard.co.il/promotion_gifts/Gift_Card
 .9משקי אינה צד לעסקה שבין חברי המועדון להם הונפק כרטיס הGIFT CARD -
לישראכרט ו/או בתי העסק אשר יכבדו את כרטיס ה .GIFT CARD -כל תלונה ו/או
דרישה ו/או תביעה הנוגעות לטיב ו/או לאיכות השירות תופנה אליהם ,והאחריות בגין כל
טענה ו/או נזק ו/או הפרה ו/או עוולה מכל מין וסוג שהן לא תחול בשום אופן על משקי.

הוראות כלליות
 .10תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין משקי לבין החברים הזכאים שיבחרו להשתתף
במבצע.
 .11תקנון המבצע כפוף לחוקי מדינת ישראל ,לרבות חוקי המס ,לשינויים בהוראות החוק וכן
לכל תקנה ו/או חקיקת משנה אחרת התקפה מכוח חוק.
 .12התקנון ימצא לעיונם של חברי המועדון באתר המועדון.
 .13במקרה של תביעה מקום השיפוט הבלעדי הינו בתחום השיפוט של בתי המשפט בעיר תל-
אביב-יפו.
 .14למידע נוסף בקשר למבצע ניתן לפנות לשירות הלקוחות של משקי בטלפון  03-6233558או
באמצעות "צור קשר" באתר המועדון.

