תקנון מבצע  100ש"ח מתנה
סחר משק מועדונים אגש"ח בע"מ הבעלים והמפעילה של מועדון "משקארד" תקיים מבצע בשם
" ₪ 100מתנה" (להלן" :המבצע") ,אשר תנאיו מפורטים בזאת להלן:
מהות המבצע
 .1במסגרת המבצע יהיו זכאים עמיתים  -אשר יעמדו בתנאי הזכאות בהגדרת המונח בסעיף
 4לתקנון להלן  -לקבל מתנת הצטרפות ,והכל כמוגדר להלן וכמפורט בתקנון זה להלן.
הגדרות
 .2למונחים המופיעים בתקנון זה תהא נתונה המשמעות המפורטת להלן:
א" .אתר המועדון"  -אשר כתובתו ;www.meshekard.co.il
ב" .המבצע"  -הזכאות לקבל מתנת הצטרפות כמפורט בתקנון זה;
ג" .המועדון"  -מועדון "משקארד";
ד" .ישראכרט"  -ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ;
ה" .כרטיס מועדון"  -כרטיס אשראי בנקאי או חוץ בנקאי אשר הונפק לעמית על
ידי ישראכרט והמשויך במערכותיה של ישראכרט למועדון;
ו" .משקי"  -סחר משק מועדונים אגש"ח בע"מ;
ז" .מתנת ההצטרפות"  -זיכוי בסך  ₪ 100לכרטיס המועדון;
ח" .עמית"  -יחיד שהוא:
חבר קיבוץ; ו/או
()1
שכתובתו בקיבוץ; ו/או
()2
שכתובתו במושבים; ו/או
()3
שהינו עובד של התעשייה הקיבוצית.
()4
ט" .עסקה בכרטיס המועדון"  -לא כולל משיכת מזומן ,אשראים ועמלות;
י" .תקופת המבצע" .3.5.2020-31.8.2020 -
מועדי המבצע ואופן ההשתתפות
 .3המבצע יתקיים במהלך תקופת המבצע.
 .4כל עמית ,אשר יעמוד בכל התנאים המצטברים הבאים ("תנאי הזכאות"):
א .במהלך תקופת המבצע  -יגיש בקשה להנפקת כרטיס מועדון או יגיש בקשה
לשיוך כרטיס אשראי שלו שהונפק על ידי ישראכרט שאינו כרטיס מועדון
למועדון ("הבקשה"); וכן-
ב .יונפק לו  -כפועל יוצא מהבקשה  -כרטיס מועדון או המחזיק בכרטיס אשר
הונפק על ידי ישראכרט ושויך על ידי ישראכרט  -כפועל יוצא מהבקשה  -למועדון
ובכך כרטיסו הפך לכרטיס מועדון; וכן-
ג .ביצע לאחר ההנפקה או השיוך לעיל לפחות עסקה אחת בכרטיס המועדון
שהונפק או שויך כאמור עד ליום .15.9.2020
יהיה זכאי לקבל את מתנת ההצטרפות.
 .5קבלת מתנת ההצטרפות תתבצע בדרך הבאה:
א .אם העמית ביצע לפחות עסקה אחת בכרטיס המועדון שהונפק או שויך כאמור
עד ליום  - 15.7.2020בסמוך לאחר  ,15.7.2020יקבל העמית מסרון מישראכרט
אשר באמצעותו יוכל העמית להיכנס לעמוד ייעודי באתר המועדון ולבקש שם
את זיכוי כרטיס המועדון במתנת ההצטרפות ("בקשת הזיכוי") ,בכפוף לכך
שכרטיס המועדון יעמוד בתוקפו הן ביום  15.7.2020והן במועד בקשת הזיכוי.
ב .אם העמית ביצע לפחות עסקה אחת בכרטיס המועדון שהונפק או שויך כאמור
לאחר  15.7.2020אך עד  - 15.8.2020בסמוך לאחר  ,15.8.2020יקבל העמית
מסרון מישראכרט אשר באמצעותו יוכל העמית להיכנס לעמוד ייעודי באתר
המועדון ולבקש שם את זיכוי כרטיס המועדון במתנת ההצטרפות ("בקשת
הזיכוי") ,בכפוף לכך שכרטיס המועדון יעמוד בתוקפו הן ביום  15.8.2020והן
במועד בקשת הזיכוי.

ג.

ד.

אם העמית ביצע לפחות עסקה אחת בכרטיס המועדון שהונפק או שויך כאמור
לאחר  15.8.2020אך עד  - 15.9.2020בסמוך לאחר  ,15.9.2020יקבל העמית
מסרון מישראכרט אשר באמצעותו יוכל העמית להיכנס לעמוד ייעודי באתר
המועדון ולבקש שם את זיכוי כרטיס המועדון במתנת ההצטרפות ("בקשת
הזיכוי") ,בכפוף לכך שכרטיס המועדון יעמוד בתוקפו הן ביום  15.9.2020והן
במועד בקשת הזיכוי.
המועד האחרון בו ניתן יהיה להגיש בקשת זיכוי הינו .15.10.2020

סייגים והגבלת אחריות
 .6המבצע נועד לרווחת העמיתים ואינו עסקה או התחייבות לביצוע עסקה מטעם משקי.
 .7אין בהשתתפות במבצע בכדי להבטיח שלעמית אשר יגיש בקשה אכן יונפק כרטיס מועדון
או כרטיסו באחר ישויך כאמור ולישראכרט שיקול הדעת הבלעדי האם להנפיק כרטיס
מועדון או לשייך למועדון אם לאו בהתאם לנהליה.
 .8למשקי 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 וזאת אף ללא הודעה מראש.
הוראות כלליות
.9
.10
.11
.12
.13

תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין משקי לבין העמיתים שיבחרו להשתתף במבצע.
תקנון המבצע כפוף לחוקי מדינת ישראל ,לרבות חוקי המס ,לשינויים בהוראות החוק וכן
לכל תקנה ו/או חקיקת משנה אחרת התקפה מכוח חוק.
התקנון ימצא לעיונם של העמיתים באתר המועדון.
במקרה של תביעה מקום השיפוט הבלעדי הינו בתחום השיפוט של בתי המשפט בעיר תל-
אביב-יפו.
למידע נוסף בקשר למבצע ניתן לפנות לשירות הלקוחות של משקי בטלפון .03-6233558 -
למידע נוסף בקשר לכרטיסי המועדון ניתן לפנות לשירות הלקוחות של ישראכרט בטלפון
.03-6364333

