תקנון ותנאי שימוש

כללי
 1.1כרטיס "הציוני" (להלן" :הכרטיס") הינו כרטיס שבאמצעותו ניתן לקבל הטבות במגוון אתרים ובתי
עסק בהתאם למפורט בתקנון זה.
 1.2השימוש בכרטיס "הציוני" הוא בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 1.3תקנון זה נכתב בלשון זכר ,אולם מכוון לנשים וגברים כאחד.
 1.4לתנועת "אם תרצו-ציונות להיות או לחדול" (ע"ר) (להלן" :אם תרצו") שמורה הזכות לערוך
בתקנון האתר שינויים מעת לעת וללא כל הודעה מוקדמת.
 1.5אין לראות באתר ,באמור בו ,או בכל פרסום הקשור לכרטיס או לפעילות התנועה משום המלצה,
שידול ,ייעוץ או העדפה לרכישת מוצר ו/או קבלת שירותים ו/או ביצוע פעולות כלשהן.
 1.6הנך מתבקש לקרוא את התקנון הזה וההנחיות המופיעות בו ,טרם ביצוע כל מימוש הטבה.
" 1.7אם תרצו" אינה אחראית ו/או תהיה אחראית לכל שימוש אשר מתבצע ו/או יתבצע ו/או קשור
לכרטיס.
 1.8התקנון כפוף להטבות המפורטות והמפורסמות באתר בעמוד "הציוני".
הגדרות
 .2הכרטיס הינו אישי ולא ניתן להעברה.
" . 2.1אתר האינטרנט" -אתר "אם תרצו" אשר מתופעל על ידי חברת מנטה ווב  2015עבור "אם
תרצו" בהתאם להסכם בין "אם תרצו" למנטה ווב .2015
באמצעות האתר יוכלו בעלי הכרטיס לצפות בהטבות המגיעות להם מהאתרים ובתי העסק באמצעות
הכרטיס.
" 2.2בתי עסק" -בתי עסק ו/או רשתות אשר יכבדו את הכרטיסים בתנאים המפורטים בהסכם זה.
" .2.3אתרים" -אתרים אשר יכבדו את הכרטיסים בתנאים המפורטים בהסכם זה.
" 2.4הטבות" -הנחות המוענקות לבעל הכרטיס.
" 2.5כרטיס" -כרטיס הטבות אשר מונפק על ידי ספק "אם תרצו" .באמצעות הצגת הכרטיס ,ניתן
לקבל הטבות בבתי עסק ואתרים.
" 2.6בעל כרטיס" -כל מי ש"אם תרצו" ביקשה להנפיק כרטיס עבורו.

כרטיס "הציוני"
 3.1תוקפו של הכרטיס הינו לתקופה של שנה ,בהתאם למועד המצוין על גביו.
 3.2באחריות המשתמש להתעדכן מול כל בית עסק בהטבות אשר אותו בית עסק מעניק.

 3.3אין ל"אם תרצו" כל אחריות מול בית העסק ומול משתמש הכרטיס בכיבוד ההטבות ,ו/או בתנאי
הענקתם ,ו/או בקביעת ההטבות המוענקות על ידי כל בעל כרטיס.
 3.4במקרה של אובדן או תקלה בכרטיס ,יש להודיע ל"אם תרצו" בטלפון  .072-2146237בעל
הכרטיס רשאי לקבל כרטיס חדש בעלות של .₪ 18
 3.5יתרת זמן התוקף בכרטיס האבוד תועבר לכרטיס החדש.
 3.6כרטיס פגום לא יכובד.

תנאים והגבלות
 4.1הכרטיס ניתן לשימוש עד ליום המצוין על גביו .לאחר מועד זה לא יכובד הכרטיס.
 4.2הכרטיס יאפשר לבעליו לקבל הטבות בבתי עסק ואתרים.

