תקנון מבצע מתנת הצטרפות לכרטיס אשראי  Youוכרטיס אשראי :FlyCard
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"מועדון הלקוחות" או "המועדון" – מועדון  Youהמופעל על ידי מועדון לקוחות רבוע כחול -
דור אלון ,שותפות רשומה.
"ההטבה" – לקוחות חדשים שיצטרפו כחברי מועדון  ,Youבמהלך תקופת ההטבה,
כהגדרתה להלן )להלן "חבר המועדון"( במסגרת כרטיס האשראי של מועדון  Youאו כרטיס
אשראי מסוג ) FlyCardלהלן "כרטיס האשראי"( בלבד וזאת בהתאם להוראות תקנון
מועדון  ,Youואשר הנפקת כרטיס האשראי אושרה על ידי הגורמים הרלבנטיים ,יהיו זכאים
לקבלת הנחה ברשת מגה וברשת מגה בעיר והכל בכפוף לאמור בתקנון זה.
"תקופת ההטבה" – עד ליום  31.12.2017בכפוף לאמור בסעיף  20להלן.
בכפוף לאישור הנפקת כרטיס האשראי ע"י חברת האשראי ,יקבל חבר מועדון מחזיק כרטיס
אשראי  Youהודעת אישור בגין הצטרפותו ,וזאת בהתאם לפרטים אשר יימסרו על ידי
הלקוח במועד הבקשה להנפקת כרטיס האשראי .להודעה יצורף שובר הנחה או קוד קופון,
המקנה  20%הנחה חד -פעמית על סל הקנייה ברשתות מגה ומגה בעיר וזאת בכפוף
לאמור בתקנון זה.
בכפוף לאישור הנפקת כרטיס האשראי ע"י חברת האשראי ,יקבל חבר מועדון מחזיק כרטיס
אשראי מסוג  FlyCardהודעת אישור בגין הצטרפותו וזאת בהתאם לפרטים אשר יימסרו על
ידי הלקוח במועד הבקשה להנפקת כרטיס האשראי .להודעה יצורף שובר או קוד קופון,
המקנה  15%הנחה חד -פעמית על סל הקנייה ברשתות מגה ומגה בעיר וזאת בכפוף
לאמור בתקנון זה.
יצויין כי אופן משלוח הודעת ההצטרפות המפורטת לעיל )דואר אלקטרוני ,מסרון( תימסר
לחבר המועדון במעמד ההצטרפות.
מובהר בזאת כי תוקף שובר ההנחה או קוד הקופון כמפורט לעיל הינו לתקופה של 60
יום בלבד ממועד שליחתם אל חבר המועדון )להלן "תוקף שובר המועדון ו/או קוד
הקופון"( )בהתאם לפרטים שיימסרו על ידי הלקוח במועד הבקשה להנפקת כרטיס
האשראי( .מובהר בזאת כי המועד הקובע לשליחת שובר ההנחה ו/או קוד הקופון הינו
המועד המתועד ברישומי מערכות מועדון הלקוחות ו/או מגה קמעונאות.
מובהר בזאת כי לא ניתן להאריך את תוקף השוברים ו/או תוקף קוד הקופון ,מעבר לתוקף
שובר המועדון ו/או קוד הקופון ,אלא אם יוחלט על הארכת תוקפם ע"י מועדון  Youו/או מגה
קמעונאות בע"מ.
מובהר בזאת כי ההנחות ,בשיעור של  20%ו –  15%כמפורט לעיל ,יינתנו במסגרת קנייה
אחת בלבד ועד סך של  ₪ 700בלבד .למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי לא תינתן כל
אפשרות לפצל את מימוש ההנחות למספר עסקאות וכי מימוש ההנחה כמפורט לעיל תינתן
בכפוף לאמור בתקנון זה ,בגין עסקה אחת ובמעמד אותה עסקה ועד סל הקנייה של
.₪ 700

כללי
 .10הזכאות להטבה הינה ללקוחות חדשים בלבד.
 .11לא ניתן לממש את השובר ו/או קוד הקופון ,במועדים בהם נערכים אירועים מיוחדים
ברשתות מגה או בימים בהם ניתנת הנחה מיוחדת לחברי המועדון.
 .12לא ניתן לממש את השובר ו/או קוד הקופון בקניית מוצרי חשמל ,אלקטרוניקה ,טכנולוגיה,
מחשבים ,תקשורת וסיגריות ו/או במסגרת רכישה סיטונאית.
 .13לא ניתן לממש את השובר ו/או קוד הקופון עסקאות המושלמות כולן ו/או בחלקן באמצעות
תווי קנייה או תווים אלקטרונים פרקסל.
 .14לא יוענק שובר חלופי ו/או קוד קופון חלופי ו/או החזר כספי בגין שובר ו/או קוד קופון
שאבד/נפגם/הושמד.
 .15השובר ו/או קוד הקופון הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
 .16קבלת ההנחה מותנית במסירת השובר לקופא/ית או בהצגת קוד הקופון ,לפי העניין,
במעמד ביצוע העסקה
 .17מובהר בזאת כי הזכאות לקבלת שובר ההנחה ו/או קוד הקופון בתקופת ההטבה הינה חד
פעמית ללקוח )לפי שיוך ת.ז .ללקוח( .בתקופת ההטבה לקוח אשר יממש את ההטבה
יותר מפעם אחת ,יחויב בגובה ההנחה ,באמצעות כרטיס האשראי או בחשבון הבנק,
בהתאם לפרטים שמסר בטופס ההצטרפות.

 .18אין כפל הנחות לאוכלוסיות עובדי מפעלים ,עובדי וגמלאי רשת רבוע כחול ואוכלוסיות
שונות ונוספות הנהנות מהנחה בסניפי מגה ומגה בעיר
 .19מועדון  Youו/או מגה קמעונאות בע"מ זכאים לקבוע בהתאם לשיקול דעתם כי ההנחה לא
תחול על מבצעים אחרים שבתוקף בתקופת ההטבה בסניפים או בחלק מהסניפים.
 .20מועדון  Youו/או מגה קמעונאות בע"מ רשאים להפסיק ו/או לשנות את תנאי ההטבה ואת
מתן ההטבה בכל עת.
 .21בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים
כלשהם ,תגברנה הוראות תקנון זה ,לכל דבר ועניין.
 .22ניתן לעיין בתקנון במשרדי הנהלת המועדון המצויים המלאכה  16ב' ראש העין.

