תקנון מועדון You
.1

מועדון ) Youלהלן " -מועדון  "Youאו "המועדון"( כולל את סוגי מועדוני הלקוחות המפורטים להלן )ביחד להלן:
"המועדונים" או "מועדוני הלקוחות"(:
 .1.1מועדון לקוחות ) Youלהלן  "You" -או "מועדון לקוחות  ("Youהנו מועדון המנוהל על ידי "מועדון לקוחות
רבוע כחול  -דור אלון ,שותפות רשומה".
 .1.2מועדון לקוחות אשראי ) Youלהלן " -מועדון לקוחות אשראי  "Youאו "מועדון אשראי  ("Youהנו מועדון
המנוהל על ידי "מועדון לקוחות רבוע כחול  -דור אלון ,שותפות רשומה" בשיתוף פעולה עם חברות כרטיסי
האשראי דיינרס קלוב ישראל בע"מ )להלן – "דיינרס"( וכרטיסי אשראי לישראל בע"מ )להלן – "ויזה כאל"(
)להלן יכונו שתיהן ביחד – "חברת האשראי"(.
 .1.3מועדון לקוחות אשראי /Fly Cardהנוסע המתמיד הינו מועדון המנוהל על ידי אל על נתיבי אויר לישראל
בע"מ )להלן " -אל על"( ,בשיתוף עם מועדון ) Youלהלן " -מועדון לקוחות אשראי  "Fly Cardאו "מועדון
אשראי .("Fly Card

.2

דרכי ההצטרפות לכל אחד מהמועדונים וההנחות ו/או ההטבות החלות על חברי כל אחד מהמועדונים יפורטו להלן
בנספח א' או בנספח ב' או בנספח ג' לתקנון זה ,לפי העניין.

.3

רשתות You
 .3.1להלן רשימת רשתות מועדון  Youהמעניקות הטבות והנחות ללקוחות מועדון  ,Youכמפורט להלן בתקנון זה
על נספחיו )לעיל ולהלן " -רשתות  "Youאו "רשתות מועדון :("You
.3.1.1

רשתות המזון :מגה ,מגה בעיר ,ומגה  ,nolineוכן ,כל רשת מזון ו/או חנות מזון המנוהלת ו/או
תנוהל על ידי מגה קמעונאות בע"מ ואשר הוחלט על צירופה לרשתות מועדון ;You

.3.1.2

תחנות תדלוק ציבוריות של דור אלון וכל תחנת תדלוק המנוהלת ו/או תנוהל על ידי דור אלון
ואשר הנהלת דור אלון החליטה על צירופה לרשתות  Youוהכול כמפורט ברשימה המצורפת
כנספח ד' לתקנון ,כפי שתתעדכן מעת לעת;

.3.1.3

חנויות נוחות אלונית – כמפורט באתר האינטרנט של מועדון  ,Youוכפי שיתעדכן מעת לעת;

.3.1.4

חנויות סופר אלונית – כמפורט באתר האינטרנט של מועדון  ,Youוכפי שיתעדכן מעת לעת;

.3.1.5

חנויות אלונית בקיבוץ ובמושב – כמפורט באתר האינטרנט של מועדון  ,Youוכפי שיתעדכן מעת
לעת;

.3.1.6

בתי הקפה סי אספרסו ;Si Espresso

 .3.2הנהלת מועדון  Youתהא רשאית להוסיף עסקים נוספים לרשימת רשתות מועדון  Youו/או לגרוע עסקים
מהרשימה ,ולחברי מועדון  Youלא תהיה כל טענה ,דרישה ו/או תביעה בגין כך .רשימה מעודכנת של
רשתות מועדון  Youתימצא במשרדי הנהלת מועדון  ,Youבחברת האשראי ובאתר האינטרנט של מועדון
.You
.4

הטבות You
 .4.1הנהלת מועדון  Youרשאית לקבוע הטבות והנחות שונות לחברי מועדון לקוחות ,Youלחברי מועדון
לקוחות אשראי  Youולחברי מועדון לקוחות אשראי  ,Fly Cardבחנויות רשתות מועדון  Youו/או חלקן ו/או
בתחנות תדלוק מסוימות ו/או חנויות מסוימות וכן להעניק הטבות והנחות שונות לאוכלוסיות שונות בתוך
מועדונים אלו ולהקים תתי מועדונים שונים לקבוצות יעד מסוימות והכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
פירוט עיקרי ההטבות הניתנות בכל אחד מהמועדונים יהיו כמפורט בנספחים א' ,ב' ו -ג' לתקנון זה ובאשר
לתתי מועדונים ,ההטבות תפורטנה בנספחים ספציפיים כפי שיהיו מעת לעת.
 .4.2מובהר במפורש כי מימוש הטבות מועדון  – Youמכל סוג שהוא ,יתאפשר אך ורק בעת ביצוע רכישות
ומימושים באמצעות כרטיס מועדון  Youאו כרטיס אשראי  Youאו כרטיס אשראי  Fly Cardבתוקף.
למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי הטבות ו/או מבצעי מועדון  – Youמכל סוג שהוא ,לא יחולו בתשלום
באמצעות תן ביס ) ,(10bisלרבות כרטיס תן ביס ,אפליקציית תן ביס וכיוצא באלה ,וזאת ככל ויתאפשר
תשלום באמצעי תשלום זה.
 .4.3אין כפל מבצעים ,הטבות למועדונים ו/או לאוכלוסיות שונות לרבות כפל הטבות צבירה ,ככל שניתנות על
ידי מי מהמועדונים.
למען הסר ספק ,מובהר במפורש כי הטבות מועדון לקוחות אשראי  ,Youהמפורטות בנספח ב' לתקנון זה,
הינן חלף הטבות מועדון לקוחות  Youו/או הטבות מועדון לקוחות אשראי  Fly Cardוכי לא ניתן יהיה לממש
הטבות אשראי  Youברכישות שישולמו באמצעות אמצעי תשלום אחרים ,אלא אם נאמר במפורש אחרת.

למען הסר ספק ,מובהר במפורש כי הטבות מועדון לקוחות אשראי  ,Fly Cardהמפורטות בנספח ג' לתקנון
זה ,הינן חלף הטבות מועדון לקוחות  Youו/או הטבות מועדון לקוחות אשראי  Youוכי לא ניתן יהיה
לממש הטבות אשראי  Fly Cardברכישות שישולמו באמצעות אמצעי תשלום אחרים ,אלא אם נאמר
במפורש אחרת.
 .4.4הנהלת מועדון  Youשומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לבטל את ההנחות ו/או ההטבות הניתנות על
ידה לחברי המועדונים )לרבות את הטבות הצבירה ככל שניתנות על ידי מי מהמועדונים ,ו/או את מפתח
הצבירה( ו/או את תנאיהם ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,וכפי שיפורסם על ידה מעת לעת כקבוע בסעיף
 6.3לתקנון.
 .4.5מימוש שיקים ,תעודות זיכוי ,החזרים או כל הטבה שתינתן ללקוחות באמצעות אמצעי תשלום כלשהו ,יהיו
ניתנים למימוש מבלי שיינתן בגינם עודף בעת התשלום שבוצע באמצעותם.
 .4.6הטבות נוספות
חברי מועדון לקוחות  ,Youמועדון לקוחות אשראי  Youומועדון לקוחות אשראי  Fly Cardיהיו זכאים
לקבל הטבות כפי שתפרסם הנהלת מועדון  Youו/או תפרסמנה רשתות מועדון  ,Youמעת לעת ,וכן
בעסקים נוספים אשר יבחרו לקחת חלק בפעילות מועדון ) Youלהלן – "העסקים האחרים"( .ההטבות יהיו
מסוגים שונים ,הן מתחום עיסוקן של רשתות מועדון  ,Youוהן מתחומים נוספים ,כמו תיירות ,ביטוח,
חסכון ,פיננסים ועוד ,בהתאם לשיקול דעתה של הנהלת מועדון  ,Youובשיתוף פעולה עם העסקים
האחרים.
מובהר כי המידע שתפרסם הנהלת מועדון  Youביחס למוצרים ו/או לשירותים אשר יסופקו על ידי
העסקים האחרים יימסר על ידי העסקים האחרים ועל אחריותם בלבד .תמונות המוצרים ו/או השירותים
שיפורסמו בפרסומי מועדון  Youהינן להמחשה בלבד .אין בפרסום המידע על ידי הנהלת מועדון  Youו/או
חברת האשראי כדי להטיל אחריות או חבות כלשהי על הנהלת מועדון  Youו/או חברת האשראי ו/או מי
מטעמן בקשר למוצרים ושירותים אלה ,טיבם ,התאמתם לצרכי חברי מועדון  Youאו לתיאורם.
כמו כן ,האחריות לטיב ולתקינות המוצרים ,השירותים ,הטיסות ,הנופשונים וחבילות הנופש אשר יסופקו
על ידי העסקים האחרים ואשר יכללו בפרסומי  ,Youהינה של העסקים האחרים בלבד )יצרנים או ספקים(
ואינה חלה ולא תחול על הנהלת מועדון  Youו/או על חברת האשראי בכל מקרה.
השירות לתיקונים בגין מוצרים אליהן צורפה תעודת אחריות יינתן על ידי הספק הרלוונטי מתוך העסקים
האחרים בלבד ובכפוף לתנאי תעודת האחריות.
הנהלת מועדון  Youשומרת לעצמה את הזכות להחליף ולשנות את מגוון ההטבות שהוצגו בפרסומיה לפי
שיקול דעתה הבלעדי.
.5

מאגר מידע
 .5.1מועדון  ,Youהנו מאגר מידע אשר נרשם על פי דין ,ומספרו .868705
 .5.2הפרטים שימסרו על ידי חברי מועדון  Youעם הצטרפותם למועדון לקוחות  Youומועדון לקוחות אשראי
 Youומועדון לקוחות אשראי  Fly Cardוכן המידע שייאסף אודותם תוך כדי השימוש שיעשה על ידם
בכרטיסי המועדון הרלוונטיים ,וכן כל נתון שיופק על סמך ניתוח המידע כאמור )להלן – "המידע"( יישמר
כולו במאגר המידע של מועדון  ,Youשל חברת האשראי )ביחס לכרטיס אשראי  Youוכרטיס אשראי Fly
 (Cardושל חברת אל על )ביחס לכרטיס אשראי  (Fly Cardו/או מי מטעמן .מובהר כי חברי מועדון You
אינם חייבים לפי חוק למסור פרטים אלה למועדון  Youו/או לחברת האשראי ו/או לאל על ,ומסירתם
תלויה ברצונם של חברי מועדון  Youבלבד .עם זאת מובהר כי לא ניתן יהיה להנפיק כרטיס מועדון You
ו/או כרטיס אשראי  Youו/או כרטיס אשראי  Fly Cardולהצטרף למועדון לקוחות – Youו/או מועדון
לקוחות אשראי  / Youו/או מועדון לקוחות אשראי  Fly Cardללא מסירת הפרטים המוגדרים כשדות
חובה) ,שכן הפרטים משמשים לצורך מתן ההטבות מכוח האחזקה והשימוש בכרטיס(.
 .5.3מובהר כי המידע ישמש את הנהלת מועדון  Youו/או את חברת האשראי ו/או את אל על )ביחס לכרטיס
אשראי  (Fly Cardו/או את רשתות מועדון  Youו/או את החברות אשר יתנו הטבה לחברי מועדון You
לצורך הפעלת כרטיס מועדון  ,Youכרטיס אשראי  Youוכרטיס אשראי  ,Fly Cardקידום פעולות מועדון
 Youורשתות מועדון  Youלצורך מתן הטבות לחברי מועדון  ,Youלצורך מתן הטבות המותאמות אישית
לצרכי והרגלי חברי מועדון  ,Youלעריכת סקרים ומחקרי שוק ,לדיוור ישיר ולצורך הפקה וניתוח של מידע
סטטיסטי .הנהלת מועדון  Youוחברת האשראי יהיו רשאיות למסור נתונים סטטיסטיים שהופקו ממאגר
המידע לצדדים שלישיים כל עוד לא מתייחסים הנתונים אישית לחבר מועדון  Youכלשהו.

 .5.4הנהלת מועדון  ,Youחברת האשראי ,אל על ורשתות מועדון  Youוהחברות אשר יתנו הטבות לחברי מועדון
 Youשומרות על זכותן להעביר את המידע בינן לבין עצמן וכן לחברת האשראי.
 .5.5מוסכם שכל המידע אשר נאגר במאגר המידע כאמור יחשב לקניינה של הנהלת מועדון  Youוהלקוח מוותר
בזאת על כל טענה על פי כל דין בגין שימוש במידע כאמור ,לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת
הפרטיות ,תשמ"א .1981 -
 .5.6כל מי שהצטרף כחבר מועדון ) Youלכל אחד מהמועדונים השונים( יקבל ממועדון  Youדיוורים ,חומרים
פרסומיים וכל מידע אחר אשר קשור לפעילות מועדון  – Youבמישרין ו/או בעקיפין ,הן באמצעות דואר ,הן
באמצעות הדואר האלקטרוני והן באמצעות מסרונים ) (smsוזאת לפי העניין ,לרבות בהתאם לסוג המועדון
אליו הוא משתייך.
 .5.7ככל שחבר מועדון  Youיתנגד לשימוש במידע אודותיו כאמור או יבקש שלא לקבל דיוורים ישירים לביתו,
יהא עליו להודיע להנהלת מועדון  ,Youלכתובתה במשרדי הנהלת מועדון  Youובמקרה זה ימחק שמו
ממאגר המידע והוא יחשב כמי שפרש ממועדון  – Youוכרטיס המועדון שלו יבוטל.
 .5.8לגבי חברי מועדון לקוחות אשראי  Youו/או מועדון לקוחות אשראי  , Fly Cardועל פי בקשת לקוח ,יוכל
הלקוח לקבל רק דף פירוט ללא חומרים שיווקיים.
 .5.9בכל מקרה מובהר כי כל לקוח יהיה זכאי לפרוש ממועדון לקוחות  /Youמועדון לקוחות אשראי / You
מועדון לקוחות אשראי Fly Cardורישומו כחבר יבוטל וימחק תוך  30יום מיום הודעתו ,במכתב רשום,
על רצונו כאמור .החזיק הלקוח כרטיס אשראי  Youאו כרטיס אשראי  ,Fly Cardיחול האמור בסעיף 1.6
סיפא לנספח ב' או האמור בסעיף  1.5לנספח ג' .במקרה כזה הודעתו כאמור תחשב כויתור על הטבות שינתנו
על ידי מועדון לקוחות  Youו/או מועדון לקוחות אשראי  Youו/או מועדון לקוחות אשראי  ,Fly Cardלפי
העניין וכפי שיהיו מעת לעת.
.6

כללי
 .6.1הנהלת מועדון  Youשומרת על זכותה להאריך ו/או להפסיק את פעילות מועדון  Youאם תראה צורך בכך,
במתן הודעה לאלתר שתפורסם באחת מדרכי הפרסום ו/או הדיווח כמפורט בסעיף  6.3להלן.
 .6.2התקנון מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי החברות וההצטרפות למועדון  ,Youוכל חבר מועדון  Youיחשב כמי
שקרא והסכים להוראות התקנון .הנהלת מועדון  Youשומרת על זכותה לשנות את הוראות התקנון ,על כל
סעיפיו ,לרבות הזכאות להצטרף למועדון  ,Youתקפות החברות בה ,ההטבות להן זכאים חברי מועדון
 ,Youרשתות מועדון  Youוכיו"ב ,הכול כפי שתמצא הנהלת מועדון  Youלנכון ועל פי שיקול דעתה
הבלעדי.
 .6.3דרכי מסירה ,פרסום ודיווח של הנהלת מועדון  Youו/או חברת האשראי :הודעות הנהלת מועדון  Youאו
חברת האשראי בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות מועדון  Youלרבות ,אך לא רק ,בעניין שינוי ו/או הוספה ו/או
גריעה שייעשו ו/או שבכוונת הנהלת מועדון  Youלבצע ,בתקנון ו/או ברשימת רשתות מועדון  Youו/או בכל
דבר ועניין הנוגע לזכאות חברי מועדון  Youו/או לפעילות מועדון  Youו/או הפסקת פעילותו ו/או בכל
הקשור למועדון לקוחות אשראי  Fly Cardוכיוב' יעשו על ידי הנהלת מועדון  Youבאופן ובדרך כפי
שהנהלת מועדון  Youתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי .מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,פרסום במקום
גלוי לעין בחנויות רשתות מועדון  Youו/או באחד מאמצעי התקשורת ו/או בפרסומים ייעודיים לחברי
מועדון ) Youכמו אתר האינטרנט של מועדון  (Youו/או באמצעות דיוור ישיר ו/או בעיתון יומי ו/או באתר
האינטרנט של מועדון  Youו/או של חברת האשראי ו/או של רשתות מועדון  Youו/או ברדיו ו/או במקום
גלוי ליד קופות רשתות מועדון  Youו/או באחד מהם ,לפי העניין והכול לפי בחירת הנהלת מועדון ,You
ייחשב כמספק וחבר מועדון  Youלא ישמע בטענה כי לא ידע אודות האירוע נושא הדיווח ו/או הפרסום ו/או
ההודעה כאמור.
 .6.4להנהלות מועדון  Youוחברת האשראי אין ולא תהא כל אחריות להודעות ו/או מצגים של רשתות  Youו/או
מי מהן ,אשר לא יפורסמו על גבי נייר רשמי ובהודעה רשמית של הנהלת מועדון .You
 .6.5הנהלת מועדון  Youתהא רשאית לקזז כל סכום או הטבה אשר עומדת לזכותו של חבר מועדון  ,Youוזאת
כנגד כל סכום שחב לה חבר מועדון  ,Youבאמצעות כרטיס אשראי מועדון  Youו/או כרטיס אשראי Fly
 Cardו/או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון הנהלת מועדון .You
 .6.6כל מקום בתקנון זה שנעשה שימוש בלשון זכר יקרא גם כאילו נאמר גם בלשון נקבה.

.7

מוקד שרות לקוחות
 .7.1לרשות חברי מועדון  Youיעמוד מוקד שירות לקוחות מועדון  Youאשר מספרו .1-800-570-870

 .7.2כתובת מועדון  Youהינה רחוב המלאכה  16ראש העין.
 .7.3לרשות חברי מועדון לקוחות אשראי  Fly Cardיעמוד מוקד שירות לקוחות של המועדון המשותף בכוכבית
מספר * .6311

נספח א'
מועדון לקוחות You
 .1הצטרפות כחבר מועדון לקוחות  Youוהנפקת כרטיס מועדון You
.1.1

החברות במועדון לקוחות  Youתהיה באמצעות כרטיס שיונפק על ידי מועדון לקוחות  Youכמפורט בטופס
ההצטרפות ובהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה )לעיל ולהלן " -כרטיס מועדון .("You

.1.2

לקוח המבקש להצטרף למועדון לקוחות  Youיחתום על טופס בקשת הצטרפות למועדון לקוחות  Youבנוסח
שייקבע על ידי הנהלת מועדון  Youוהצטרפותו תאושר או לא תאושר בהתאם לשיקול דעתה של הנהלת מועדון
Youבלבד.

.1.3

במעמד ההצטרפות ולאחר שמסר הלקוח טופס בקשת הצטרפות מלא כדבעי ,יינתן ללקוח כרטיס זמני בתוקף
לחודשיים בלבד )להלן " -הכרטיס הזמני"( ,ועד שיונפק עבורו כרטיס מועדון  Youקבוע .לקוח יצורף באופן
רשמי למועדון לקוחות  Youויהיה זכאי לקבלת כל ההטבות להן זכאים לקוחות מועדון לקוחות  Youרק לאחר
קבלת כרטיס המועדון  Youהקבוע )לעיל ולהלן " -חבר מועדון לקוחות  .("Youהכרטיס הזמני אינו ניתן
לשימוש ואינו מעניק הטבות בתחנות התדלוק של דור אלון ,בחנויות הנוחות "אלונית" ,בחנויות "סופר אלונית"
ובחנויות "אלונית בקיבוץ ובמושב" .כמו כן ,למעט ברשתות מגה ,הקניות שייעשו באמצעות הכרטיס הזמני לא
ישמרו במערכת ולא יקנו ללקוח את ההטבות שאותן הוא זכאי לקבל .מובהר כי אם יתברר במהלך הליך הנפקת
כרטיס מועדון  Youהקבוע כי לא ניתן להנפיק ללקוח כרטיס ,מכל סיבה שהיא ,לרבות בשל סירובו להשלים
פרטים חסרים ,אזי יפקע תוקפו של הכרטיס הזמני וזכאותו ליהנות מהטבות המועדון תבוטל לאלתר.

.1.4

הנהלת מועדון  Youתהא רשאית לסרב לאשר הצטרפותו של לקוח למועדון לקוחות  Youאו לבטל חברותו
במועדון לקוחות  ,Youעל פי שיקול דעתה הבלעדי .בין היתר תהא רשאית הנהלת מועדון  Youלסרב לאשר
הצטרפות או לבטל חברות של יחידים אשר נתפסו בגניבה ,ברמאות ,בהונאה ,אי תשלום ,של מי שביצע רכישות
אשר לא כובדו ברשתות  Youאו של מי שעורך קניות סיטונאיות באמצעות כרטיס מועדון  Youוכן של מי
שעשה שימוש לרעה בחברותו במועדון לקוחות .You

.1.5

כרטיס מועדון  Youיהיה בתוקף למשך שנה בכפוף לעמידת הלקוח בהוראות תקנון זה .תוקפו של הכרטיס
יתחדש באופן אוטומטי ובלבד שלא יגבו דמי חבר שנתיים ללא הסכמת הלקוח.

.1.6

כרטיס מועדון  Youהינו אישי ואינו ניתן להעברה או לשימוש ע"י אחר אלא אך ורק על ידי מי ששמו מופיע על
גביו.

.1.7

במקרה של אובדן ,גניבה או פגם בכרטיס מועדון  ,Youעל הלקוח להודיע על כך מיידית למוקד שירות הלקוחות
של המועדון .לא יינתן החזר ו/או זיכוי בגין סכומי כסף שהיו צבורים בכרטיס מועדון  Youבמקרה של אבדן או
גניבה כאמור.

 .2דמי חבר
.2.1

החברות במועדון לקוחות  Youכרוכה בתשלום דמי חבר שנתיים למועדון  Youבסך של  ₪ 48לכרטיס .דמי
החבר יגבו בקופות בסניפי רשתות מועדון .You

.2.2

מצטרפים חדשים למועדון לקוחות  Youבמסגרת מבצע הצטרפות יהיו פטורים מדמי חבר בשנה הראשונה
להצטרפותם החל ממועד הנפקת הכרטיס.

.2.3

הנהלת  Youרשאית לשנות את סכום דמי החבר למועדון לקוחות  Youמעת לעת ובהודעה מוקדמת לחברי
מועדון לקוחות .You

.2.4

דמי חבר מועדון לקוחות  – Youכולם או חלקם  -לא יוחזרו ללקוח.

 .3הטבות מועדון לקוחות You
.3.1

מעת לעת ,ברשתות  Youו/או במסגרת דיוור שישלח ללקוחות מועדון לקוחות  Youישלחו לחברי מועדון
לקוחות  Youו/או לאוכלוסיות שונות בתוך מועדון לקוחות  ,Youהנחות ,הטבות וקופונים ו/או מידע לגבי

מבצעים )להלן – "הטבות"( ,על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת מועדון  .Youהדיוור יכול ויהיה בדואר,
בדואר אלקטרוני ו/או במסרונים ).(sms
.3.2

כל ההטבות יהיו ניתנות למימוש ברשתות מועדון  ,Youלמעט מגה  ,onlineוכפי שיפורסם לגביהן .הנהלת
מועדון  Youתהא רשאית לאפשר מימוש הטבות ברשתות נוספות ,בהתאם לשיקול דעתה.

.3.3

מימוש ההטבות מותנה בהעברת כרטיס מועדון  Youבקופה ,ובלבד שהכרטיס בתוקף.

.3.4

לחברי מועדון לקוחות  Youתינתן הנחה קבועה של  23אג' )כולל מע"מ( לליטר בנזין אוקטן  95והנחה קבועה של
) ₪ 1כולל מע"מ( לליטר בנזין  -אוקטן  98והנחה של ) ₪ 9.20כולל מע"מ( לליטר סולר והנחה של  10אג' )כולל
מע"מ( לליטר גז אוטומטיבי )גפ"מ( בתחנות התדלוק של דור אלון ,כהגדרתן בסעיף  3.1.2לתקנון ,ובהתאם
לסוגי הדלקים המוצע בכ"א מהן .ההנחה תינתן ממחיר מחירון דור אלון לבנזין ,לסולר ולגז אוטומטיבי )גפ"מ(
)כולל מע"מ( בשירות מלא ,וזאת הן בתדלוק בשירות עצמי והן בתדלוק בשירות מלא .למרות האמור לעיל,
בתחנות דור אלון באזור אילת )אזור ללא מע"מ( בלבד תינתן ההנחה ממחיר מחירון דור אלון לבנזין ,לסולר
ולגז אוטומטיבי )גפ"מ( בשירות מלא  -שאיננו כולל מע"מ ,וסכומי ההנחה הנקובים לעיל באזור אילת בלבד
יוקטנו בגובה רכיב המע"מ .מובהר כי לא יהיו כפל הנחות .הנהלת מועדון  Youרשאית לשנות את גובה ההנחות
ו/או לבטל אותן בכל עת.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי לא תינתן הנחה על שמני רכבים ו/או על תוספי דלקים ו/או על נוזל שמשות
ו/או על מוצרים נוספים הנמכרים באיי התדלוק ו/או על מוצרים ו/או שירותים אחרים הנמכרים במסגרת
מבצעים הקשורים לתדלוק ,כפי שיהיו מעת לעת.
בכל חנויות הנוחות אלונית ,כהגדרתן בסעיף  3.1.3לתקנון ,תינתן לחברי מועדון לקוחות  Youהנחה קבועה של
 7%מערך העסקה ,במעמד הקניה ,ובלבד שחבר מועדון לקוחות  Youהעביר את כרטיס מועדון  Youשלו בקופה
בתחילת ביצוע החשבון על ידי הקופאי/ת .לא תינתן הנחה בהעברת כרטיס מועדון  Youבמכונות אוטומטיות
מכל סוג שהוא ,על סכומים שנגבים בגין פקדון ,בגין רכישת סיגריות ,מכשירי טלפון סלולאריים וביצוע
תשלומים לצד ג' ו/או מכשירי ו/או שירותי טעינה ואחרים עבור צד ג' )כגון :טעינה סלולארית ,כרטיסי ,SIM
טעינת כרטיסי חניה ,תשלומים הנגבים עבור כביש  ,6משיכת מזומנים ,מכירת כרטיסי הגרלות למיניהם
ושירותים נוספים( וכן לא תינתן הנחה על שמני רכבים ו/או על תוספי דלקים ו/או על נוזל שמשות ו/או על
מוצרים ו/או שירותים אחרים הנמכרים במסגרת מבצעים הקשורים לתדלוק ,כפי שיהיו מעת לעת.
מכל מקום מובהר כי הנחות מסוג שהוא לא ינתנו על רכישת שקיות נשיאה חד פעמיות.
בכל חנויות  ,Si Espressoתינתן לחברי מועדון לקוחות  Youהנחה של  5%מערך העיסקה ,במעמד הקניה ,ובלבד
שחבר מועדון לקוחות  Youהעביר את כרטיס מועדון  Youשלו בקופה בתחילת ביצוע החשבון על ידי הקופאי/ת.
מובהר ,כי ההנחה האמורה לא תינתן מקום שיינתנו הטבות ייעודיות וספציפיות לחברי מועדון לקוחות You
ו/או בגין ארוחות עסקיות ו/או מבצעים ייחודיים ו/או בגין חבילות לידה ו/או מבצעים אחרים פרטניים שיוחרגו
במסגרת פרסומי המבצעים האמורים ובמקרה כאמור ,לא יהיה כפל הטבות/הנחות.

.3.5

בכל מקרה שבו יינתנו ההנחות מועדון לקוחות  Youהמפורטות לעיל )להלן – "הנחות המועדון"( בנוסף להנחות
נוספות ,הנחות מועדון לקוחות  Youיינתנו על יתרת התשלום ולא ביחס לסכום המקורי.

.3.6

מעת לעת ,ועל פי שיקול דעתו של מועדון לקוחות  ,Youיהיה רשאי מועדון לקוחות  Youלתת לחברי מועדון
לקוחות  Youהטבות על דרך הטענת סכומי כסף משתנים על גבי כרטיס המועדון )המבוסס על טכנולוגית
פרקסל( ,ובשל נסיבות משתנות )ימי הולדת ,אירועים מיוחדים ,הנחות ,הטבות וכיוב'( לצורך שימוש ברשתות
 Youבהתאם לתנאים שיקבעו על ידי מועדון לקוחות .You

.3.7

חבר מועדון לקוחות  Youיהא אחראי לעדכן את הנהלת מועדון  Youעל כל שינוי בפרטי ההתקשרות עמו לרבות
כתובת ,מספר טלפון ,כתובת מייל וכו' על מנת לאפשר קשר רצוף ושוטף עימו ,ועל מנת שיוכל ליהנות מהטבות
מועדון לקוחות  .Youחבר מועדון לקוחות  Youלא יוכל לבוא בטענות ל מועדון  Youלגבי אי קבלת הטבות
והנחות מועדון לקוחות  Youאם שינה את כתובתו ביחס לכתובת שמילא בעת הצטרפותו ,אך לא עדכן כאמור.

.3.8

למען הסר ספק ,מובהר מפורשות ,כי לא יהיה כפל מבצעים ו/או הטבות ו/או הנחות כמפורט בסעיף  4.3לתקנון.

נספח ב'
מועדון לקוחות אשראי You
.1

הצטרפות כחבר אשראי  Youוהנפקת כרטיס אשראי You
.1.1

החברות במועדון לקוחות אשראי  Youתהיה באמצעות כרטיס אשראי דיינרס ו/או באמצעות כרטיס
אשראי מאסטרקארד  ,אשר יונפק על ידי דיינרס או ויזה כאל או על ידי בנק מנפיק )אשר ייקראו ביחד
להלן בנספח זה " -חברת האשראי"(– על פי בחירת הלקוח ,ואשר ישמש גם ככרטיס מועדון לקוחות
אשראי ) Youבכפוף לאמור בסעיף  2.4להלן( ,כל עוד יהיה כרטיס אשראי  Youבתוקף ,והכול בהתאם
לתנאים המפורטים בתקנון זה ובהסכם הנפקת כרטיס אשראי  Youכמפורט בגב טופס ההצטרפות
ובמסמכי ההצטרפות הנלווים לו )לרבות תקנוני דיינרס ו/או מאסטרקארד ,כפי שיהיו מעת לעת( )לעיל
והלן – "כרטיס אשראי  .("Youמובהר כי בכל מקום בתקנון זה שנאמר "כרטיס אשראי  "Youמשמע גם
כרטיס "דיינרס  "Active Youאו "מאסטרקארד ."Active You

.1.2

לקוח המבקש להצטרף למועדון לקוחות אשראי  Youיחתום על טופס בקשת הצטרפות למועדון לקוחות
אשראי  Youועל טופס בקשת הצטרפות לכרטיס אשראי  Youבנוסחים שייקבעו על ידי הנהלת מועדון
 Youוחברת האשראי ,בהתאם לכרטיס האשראי שבחר ,וכן ,ימלא את כל הטפסים הנדרשים לצורך הגשת
בקשת כרטיס אשראי  Youכמקובל בכל אחת מחברות האשראי ,והצטרפותו תאושר או לא תאושר
בהתאם לשיקול דעתן של הנהלת מועדון  Youוחברות האשראי .האמור בסעיף זה יחול גם לגבי לקוח
המחזיק בידו כרטיס אשראי מסוג דיינרס או מאסטרקארד ,וכרטיס אשראי  Youיבוא בנוסף לכרטיס
הקיים .שיקול הדעת לגבי הנפקת כרטיס האשראי הוא של חברות האשראי בלבד ,ושיקול הדעת לגבי
חברות ב מועדון  Youהיא של הנהלת מועדון  Youבלבד .על מנת להיות חבר מועדון לקוחות אשראי You
יש צורך בהסכמת הנהלות מועדון  Youוחברת האשראי ,כל אחד בתחומה.

.1.3

סירבה חברת האשראי להנפיק ללקוח כרטיס אשראי  ,Youיונפק לאותו לקוח כרטיס מועדון ) Youללא
אשראי( )בכפוף לאישור הצטרפותו על ידי הנהלת מועדון  (Youאשר ישלח אליו ויחולו עליו כל תנאי תקנון
זה ביחס לכרטיס מועדון . You

.1.4

הנהלת מועדון  Youתהא רשאית לסרב לאשר הצטרפותו של לקוח למועדון לקוחות אשראי  Youאו לבטל
חברותו במועדון לקוחות אשראי  ,Youעל פי שיקול דעתה הבלעדי .בין היתר תהא רשאית הנהלת מועדון
 Youלסרב לאשר הצטרפות או לבטל חברות של יחידים אשר נתפסו בגניבה ,ברמאות ,בהונאה ,אי תשלום,
של מי שביצע רכישות אשר לא כובדו ברשתות מועדון או של מי שעורך קניות סיטונאיות באמצעות כרטיס
אשראי  Youוכן של מי שעשה שימוש לרעה בחברותו במועדון .You

.1.5

חברת האשראי תנפיק ללקוח שהצטרפותו אושרה על ידה ועל ידי הנהלת מועדון ) Youלעיל ולהלן –"חבר
אשראי  ,("Youכרטיס אשראי אשר ינוהל בחברת האשראי הרלוונטית .כרטיס אשראי  Youוהמספר
הסודי ישלחו ללקוח על ידי חברת האשראי בהתאם לנהלים הקיימים ,מעת לעת ,בחברות האשראי.

.1.6

כרטיס אשראי  Youיהיה בתוקף למשך תקופה שתקבע ע"י חברת האשראי ,ואולם ,החברות במועדון
לקוחות אשראי  Youכפופה לעמידת הלקוח בהוראות תקנון זה .לקוח שיבטל את חברותו ב מועדון
לקוחות אשראי Youאו שחברותו תבוטל ,יבוטל גם כרטיס אשראי  Youויונפק לו )ככל שתתקבל הסכמת
הלקוח לכך( כרטיס אשראי של חברת האשראי ללא .You

.1.7

חברת האשראי תגבה עבור מועדון  Youמחברי מועדון לקוחות אשראי  Youדמי חבר שנתיים למועדון
 Youבסך של  ₪ 48לכרטיס .דמי החבר עבור השנה הראשונה יגבו במועד החיוב הראשון בו יחויב חבר
מועדון לקוחות אשראי  Youלאחר הנפקת הכרטיס ,ויגבו באופן אוטומטי ,מדי שנה ,באמצעות חיוב
כרטיס אשראי  ,Youוכל עוד לא הודיע הלקוח על ביטול חברותו במועדון לקוחות אשראי .You

.1.8

קיימות עמלות נוספות הנגבות על ידי חברת האשראי בהתאם לסוג כרטיס האשראי ,כמפורט בטבלת
העמלות המלאה המצויה בחברת האשראי.

.1.9

למען הסר ספק מובהר כי במידה וקיימים בחשבון כרטיסי אשראי נוספים של  Calיגבו בגינם דמי ניהול
חשבון חודשיים כמקובל.

.1.10

תנאי השימוש בכרטיס אשראי  Youוהטבות חברת האשראי מכוחו כפופים לתקנוני חברת האשראי
)בהתאם לסוג הכרטיס( ו/או לתנאי ההתקשרות בין חבר אשראי  Youלחברת האשראי.

.2

.1.11

הנהלת מועדון  Youוחברות האשראי רשאיות לשנות את סכום דמי החבר למועדון לקוחות אשראי You
ודמי ניהול חודשיים מעת לעת ובהודעה מוקדמת לחברי מועדון לקוחות אשראי  Youו/או לגבות עמלות
חדשות והכול בהתאם לדין ,וכפי שיימסר ללקוח במועד ההצטרפות.

.1.12

דמי חבר מועדון לקוחות אשראי  - Youכולם או חלקם  -לא יוחזרו ללקוח .מובהר כי הפסקת החברות
במועדון לקוחות אשראי  Youמשמעה גם ביטול כרטיס אשראי .You

.1.13

חברות האשראי תהינה רשאיות לחסום ו/או לבטל את כרטיס האשראי  Youבכל עת ,על פי שיקול דעתן
הבלעדי ,ובהתאם לנהליהן.

.1.14

כרטיס אשראי  Youהינו אישי ואינו ניתן להעברה או לשימוש ע"י אחר אלא אך ורק על ידי מי ששמו
מופיע על גביו.

.1.15

במקרה של אובדן ,גניבה או פגם בכרטיס אשראי  ,Youעל חבר אשראי  Youלהודיע על כך מיידית לחברת
האשראי .חברת האשראי תפעל מול הלקוח בהתאם לתנאי ההתקשרות ביניהם.

.1.16

מובהר כי ללקוחות אשר יצטרפו למועדון לקוחות אשראי  Youלא תינתן אפשרות להצטרף למועדוני
לקוחות נוספים הקיימים בחברות האשראי ע"ג כרטיס מועדון  ,Youאלא אם הודע אחרת.

.1.17

כרטיס אשראי  Youהנו כרטיס ייחודי ,ועל כן ,ההטבות הניתנות בו אינן זהות בהכרח להטבות הניתנות
לכרטיסי אשראי אשר אינם בתוכנית מועדון .You

.1.18

בכל מקרה מובהר כי כל ההטבות הניתנות על ידי חברות האשראי לכלל מחזיקי כרטיס אשראי חוץ בנקאי,
שאינם חברי מועדוני לקוחות כלשהם ואינם בגדר אוכלוסיות מיוחדות ,תינתנה ,אך ורק בהסכמת הנהלת
מועדון  ,Youגם לחברי מועדון לקוחות אשראי .You

הטבות כרטיס אשראי You
.2.1

לקוח אשר יחתום על טפסי הצטרפות לכרטיס אשראי  ,Youיהיה זכאי לקבלת מתנת הצטרפות חד פעמית
ללקוח )לפי שיוך למספר ת.ז .גם אם הונפקו מספר כרטיסים ללקוח( מרשת מגה או מדור אלון )בהתאם
למקום שבו ביקש להצטרף ומילא את טפסי ההצטרפות( ,כפי שתהיה מעת לעת )להלן – "מתנת
ההצטרפות"( .קבלת מתנת ההצטרפות ומימושה יהיו בכפוף לתקנון "מתנת הצטרפות" ,כפי שזה יהיה
מעת לעת .מימוש מתנת ההצטרפות אינו אפשרי ברכישה באמצעות תווי קניה או כרטיס אלקטרוני או
בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון מתנת ההצטרפות ו/או בטופס הגילוי הנאות אותו יקבל הלקוח.

.2.2

מעת לעת ,ברשתות מועדון  Youו/או במסגרת הדיוור של חברת האשראי ישלחו לחברי אשראי  Youו/או
לאוכלוסיות שונות בתוך מועדון לקוחות אשראי  ,Youהנחות ,הטבות וקופונים ו/או מידע לגבי מבצעים
)להלן – "הטבות"( ,על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת מועדון  .Youהדיוור יכול ויהיה בדואר ,בדואר
אלקטרוני ו/או במסרונים ).(sms

.2.3

ההטבות תהיינה ניתנות למימוש ברשתות מועדון  ,Youוכפי שיפורסם לגביהם .הנהלת  Youתהא רשאית
לאפשר מימוש הטבות ברשתות נוספות ,בהתאם לשיקול דעתה.

.2.4

מימוש ההטבות מותנה בתשלום באמצעות כרטיס אשראי  Youבלבד.

.2.5

הטבת הנחה בשיעור של  5%במעמד החיוב ,לחברי מועדון לקוחות אשראי  ,Youבקנייה אחת בסכום
מעל  ₪ 200ברשתות "מגה" "ומגה בעיר" ברכישות שיבוצעו באמצעות כרטיס אשראי .You

 2.5.1בכפוף לאמור בסעיף  2.5.9שלהלן ,תינתן לחברי מועדון לקוחות אשראי  ,Youברכישות שיבוצעו באמצעות כרטיס
אשראי  Youתקף ותקין בסניפי רשת מגה ,מגה בעיר ומגה  onlineבלבד ,וזאת במעמד חיוב חשבון כרטיס
אשראי  Youשברשותם ,הטבת הנחה בשיעור של  5%מערך העסקה ,וזאת ברכישה בסכום של  ₪ 200ומעלה ,כפי
שתתועד במערכות הקופה של מערכות מגה קמעונאות בע"מ ו/או מי מטעמה )להלן ובהתאמה "הטבת  5%במעמד
החיוב" או "ההטבה" ו – "מגה"(.
מכל מקום מובהר כי הנחות מסוג שהוא לא ינתנו על רכישת שקיות נשיאה חד פעמיות.

2.5.2

מובהר כי מקרה בו עקב תקלה ו/או כל סיבה אחרת לא ניתנה ההנחה במעמד החיוב ,תינתן ההנחה במועד החיוב
שלאחריו.

2.5.3

למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי הטבת  5%במעמד החיוב ,תינתן ברכישות שיבוצעו בסניפי רשת מגה ומגה
בעיר ומגה  onlineואינה בתוקף ברכישות שיבוצעו בסניפים ו/או בכל רשת אחרת שאינם רשת מגה ו/או מגה
בעיר.

2.5.4

מובהר בזאת כי חברי המועדון אשר יבצעו רכישתם באמצעות כרטיס אשראי  Fly Cardדיינרס ו/או כרטיס
אשראי  Fly Cardפרימיום דיינרס ו/או כרטיס אשראי  Fly Cardמאסטרקארד ו/או כרטיס אשראי Fly Card
פרימיום מאסטרקארד כהגדרתם להלן ,כמו כן חברי מועדון אשראי סניור קארד/גימלאים ,שהינו חלק ממועדון
הלקוחות אשראי ) Youכהגדרתם בתקנון מועדון לקוחות – סניור קארד( לא יהיו זכאים להנחת הטבת 5%
במעמד החיוב .מובהר בזאת כי חברי מועדון אשראי סניור קארד יהיו זכאים להמשיך וליהנות מתנאי ההטבה
אשר הינם זכאים לה ,כמפורט בתקנון מועדון לקוחות -סניור קארד ובכפוף לאמור בו ובתקנון זה.

2.5.5

מובהר בזאת כי ככל שיבצע חבר מועדון לקוחות אשראי  ,Youעסקה בתשלומים ,בהתאם ובכפוף לתנאים
הקבועים לעיל ,אזי יקבל האחרון ,את הטבת  5%במעמד החיוב וזאת בגין כל תשלום מתוך סך התשלומים בגין
העסקה .לצורך הדוגמא בלבד :חבר מועדון לקוחות אשראי  ,Youאשר ביצע עסקה בסכום של  ₪ 1,000ב 4-
תשלומים ,ישלם בכל חודש סך של  ₪ 250ויהיה זכאי להטבת  5%במעמד החיוב וזאת בגין כל תשלום מסך
התשלומים ,קרי הנחה של  12.5₪מכל תשלום 2.5.4.מובהר בזאת כי למרות האמור לעיל ,יש והטבת  5%ממעמד
החיוב תינתן במועד החיוב שיבוא לאחר מועד החיוב בו בוצע העסקה .הוראות סעיף זה יחולו בהתאמה על
הוראות סעיף  2.5.3שלעיל.

2.5.6

מובהר כי לא ניתן ליהנות מכפל הנחות בגין שני מבצעים ו/או בגין השתייכות למועדונים בשתי תכניות מקבילות
המעניקות הנחות במעמד החיוב .במידה והלקוח זכאי במסגרת כרטיסו לשתי הנחות ,מובהר כי בפועל תינתן
ההטבה הטובה ביותר ללקוח ,ובכל מקרה לא יינתנו שתי הטבות ו/או הנחות יחד.

2.5.7

המועדון ו/או מגה ו/או חברת האשראי לא ישאו בכל אחריות בגין תקלות ו/או שיבושים מערכתיים ,אשר בעטיין
לא תינתן ההטבה.

2.5.8

בכל מקרה של אי קבלת הטבת  5%במעמד החיוב ובכל עניין אחר הקשור בהטבה ,על חבר המועדון ליצור קשר עם
שירות הלקוחות של חברת דיינרס ו/או  Calבטלפון אשר מספרו 03-5725599 :בשעות הפעילות ,לצורך בירור.

2.5.9

מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה מובהר בזאת כי מועדון  Youו/או מגה קמעונאות בע"מ ו/או מי מטעמם ,יהיו
רשאים להפסיק את הטבת  5%במעמד החיוב ו/או לשנות את תנאיה וזאת בכל עת ובכפוף לשיקול דעתם.

 2.5.10בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות האמור לעיל לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הטבת 5%
במעמד החיוב ,תגברנה הוראות תקנון זה ,לכל דבר ועניין.
.2.6

לחברי מועדון לקוחות אשראי  Youתינתן הנחה קבועה של  25אג' )כולל מע"מ( לליטר בנזין אוקטן 95
והנחה קבועה של ) ₪ 1.30כולל מע"מ( לליטר בנזין  -אוקטן  98והנחה של ) ₪ 9.30כולל מע"מ( לליטר
סולר והנחה של  15אג' )כולל מע"מ( לליטר גז אוטומטיבי )גפ"מ( בתחנות הדלק דור אלון כהגדרתן בסעיף
 3.1.2לתקנון ,ובהתאם לסוגי הדלקים המוצע בכ"א מהן .ההנחה תינתן ממחיר מחירון דור אלון לבנזין,
לסולר ולגז אוטומטיבי )גפ"מ( )כולל מע"מ( בשירות מלא ,וזאת הן בתדלוק בשירות עצמי והן בתדלוק
בשירות מלא .למרות האמור לעיל ,בתחנות דור אלון באזור אילת )אזור ללא מע"מ( בלבד תינתן ההנחה
ממחיר מחירון דור אלון לבנזין ,לסולר ולגז אוטומטיבי )גפ"מ( בשירות מלא  -שאיננו כולל מע"מ ,וסכומי
ההנחה הנקובים לעיל באזור אילת בלבד יוקטנו בגובה רכיב המע"מ .מובהר כי לא יהיו כפל הנחות .הנהלת
מועדון  Youרשאית לשנות את גובה ההנחות ו/או לבטל אותן בכל עת.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי לא תינתן הנחה על שמני רכבים ו/או על תוספי דלקים ו/או על נוזל
שמשות ו/או על מוצרים נוספים הנמכרים באיי התדלוק ו/או על מוצרים ו/או שירותים אחרים הנמכרים
במסגרת מבצעים הקשורים לתדלוק ,כפי שיהיו מעת לעת.
בחנויות הנוחות אלונית ,כהגדרתן בסעיף  3.1.3לתקנון ,תינתן לחברי מועדון לקוחות אשראי  Youהנחה
קבועה של  10%מערך העסקה ,במעמד הקניה ,ובלבד שחבר מועדון לקוחות אשראי  Youהעביר את כרטיס
אשראי  Youשלו בקופה בתחילת ביצוע החשבון על ידי הקופאי/ת ושילם באמצעותו .לא תינתן הנחה
בהעברת כרטיס אשראי  Youבמכונות אוטומטיות מכל סוג שהוא ,על סכומים שנגבים בגין פקדון ,בגין
רכישת סיגריות ,מכשירי טלפון סלולאריים וביצוע תשלומים לצד ג' ו/או מכשירי ו/או שירותי טעינה
ואחרים עבור צד ג' )כגון :טעינה סלולארית ,כרטיסי  ,SIMטעינת כרטיסי חניה ,תשלומים הנגבים עבור
כביש  ,6מכירת כרטיסי הגרלות למיניהם ושירותים נוספים( וכן לא תינתן הנחה על שמני רכבים ו/או על
תוספי דלקים ו/או על נוזל שמשות ו/או על מוצרים ו/או שירותים אחרים הנמכרים במסגרת מבצעים
הקשורים לתדלוק ,כפי שיהיו מעת לעת.

בחנויות סופר אלונית וחנויות "אלונית בקיבוץ" ו"אלונית במושב" ,כהגדרתן בסעיפים Error! - 3.1.4
 Reference source not found.לתקנון ,תינתן לחברי מועדון לקוחות אשראי  Youהנחה קבועה של  5%מערך
העסקה ,במעמד הקניה ,ובלבד שחבר מועדון לקוחות אשראי  Youהעביר את כרטיס אשראי  Youשלו

בקופה בתחילת ביצוע החשבון על ידי הקופאי/ת ושילם באמצעותו .לא תינתן הנחה בהעברת כרטיס
אשראי  Youבמכונות אוטומטיות מכל סוג שהוא .ההנחה לא תוענק על סכומים שנגבים בגין פיקדון ,ו/או
בגין רכישת סיגריות ,מכשירי טלפון סלולאריים ,ו/או בגין ביצוע תשלומים לצד ג' ו/או שירותי טעינה
ואחרים עבור צד ג' )כגון :טעינה סלולארית ,כרטיסי  ,SIMטעינת כרטיסי חניה ,תשלומים הנגבים עבור
כביש  ,6משיכת מזומנים ,מכירת כרטיסי הגרלות למיניהם ושירותים נוספים כגון אלה( וכן לא תינתן
הנחה על שמני רכבים ו/או על תוספי דלקים ו/או על נוזל שמשות ו/או על מוצרים ו/או שירותים אחרים
הנמכרים במסגרת מבצעים הקשורים לתדלוק ,כפי שיהיו מעת לעת.
.2.7

בכל חנויות  Si Espressoתינתן לחברי מועדון לקוחות אשראי  Youהנחה של  5%מערך העסקה ,במעמד
הקניה ,ובלבד שחבר מועדון לקוחות אשראי  Youהעביר את כרטיס אשראי  Youשלו בקופה בתחילת
ביצוע החשבון על ידי הקופאי/ת ושילם באמצעותו .מובהר ,כי ההנחה האמורה לא תינתן מקום שיינתנו
הטבות ייעודיות וספציפיות לחברי מועדון לקוחות אשראי  Youו/או בגין ארוחות עסקיות ו/או חבילות
לידה ו/או מבצעים אחרים שיוחרגו במסגרת פרסומי המבצעים האמורים ובמקרה כאמור ,לא יהיה כפל
הטבות/הנחות.

.2.8

בכל מקרה שבו יינתנו ההנחות מועדון לקוחות אשראי  Youהמפורטות לעיל )להלן – "הנחות מועדון
האשראי"( בנוסף להנחות נוספות ,הנחות מועדון לקוחות אשראי  Youיינתנו על יתרת התשלום ולא ביחס
לסכום המקורי.

.2.9

תינתן הנחה על דמי המשלוח בקניה מעל  ₪ 350כמפורט להלן :במגה –  50%מדמי המשלוח הנגבים; במגה
בעיר –  50%מדמי המשלוח שנגבים; והכל בכפוף לכך שחבר מועדון לקוחות אשראי  Youהעביר את
כרטיס אשראי  Youשלו בקופה בתחילת ביצוע החשבון על ידי הקופאי/ת ושילם באמצעותו )בהתאם
לנקודות החלוקה של כל סניף(.

.2.10

במגה  onlineבקניה מעל  ₪ 600יינתן משלוח חינם ,ובלבד שהרכישה נעשתה באמצעות כרטיס אשראי
) Youבהתאם לנקודות החלוקה של מגה  onlineובכפוף לתנאי הרכישה המפורטים באתר מגה.( online

.2.11

מעת לעת ,ועל פי שיקול דעתו של מועדון לקוחות אשראי  Youוככל שהדבר יהיה אפשרי ,יהיה רשאי
מועדון לקוחות אשראי  Youלתת לחברי מועדון לקוחות אשראי ) Youכולם או חלקם( הטבות על דרך
הטענת סכומי כסף משתנים על גבי כרטיס אשראי )Youהמבוסס על טכנולוגית כרטיס אשראי( ,ובשל
נסיבות משתנות )ימי הולדת ,אירועים מיוחדים ,הנחות ,הטבות וכיוב'( לצורך שימוש ברשתות
Youבהתאם לתנאים שיקבעו על ידי המועדון.

.2.12

חבר מועדון לקוחות אשראי  Youאינו ולא יהא זכאי להנחות המפורטת לעיל בעת רכישה של תווי קניה
ו/או בעת רכישה באמצעות תווי קניה.

.2.13

היה וחבר מועדון לקוחות אשראי  Youיגלה טעות בדף הפרוט החודשי ,יוכל חבר מועדון לקוחות אשראי
 Youלפנות לחברת האשראי לבירור הטעות ,בהתאם לנוהלי חברת האשראי .אם במשך  30יום לא
תתקבלנה הערות בכתב ,יחשב הדבר לאישור חבר אשראי .You

.2.14

חבר מועדון לקוחות אשראי  Youיהא אחראי לעדכן את חברת האשראי על כל שינוי בפרטי ההתקשרות
עמו לרבות כתובת ,מספר טלפון ,כתובת מייל וכו' על מנת לאפשר קשר רצוף ושוטף עימו ,ועל מנת שיוכל
ליהנות מהטבות מועדון לקוחות אשראי  .Youחבר מועדון לקוחות אשראי  Youלא יוכל לבוא בטענות
למועדון  Youו/או לחברת האשראי לגבי אי קבלת הטבות והנחות מועדון לקוחות אשראי  Youאם שינה
את כתובתו ביחס לכתובת שמילא בעת הצטרפותו ,אך לא עדכן כאמור.

.2.15

למען הסר ספק ,מובהר מפורשות ,כי לא יהיה כפל מבצעים ו/או הטבות ו/או הנחות כמפורט בסעיף 4.3
לתקנון.

נספח ג'
מועדון לקוחות אשראי /Fly Cardהנוסע המתמיד

 .1הצטרפות כחבר /Fly Cardהנוסע המתמיד והנפקת כרטיס אשראי Fly Card
.1.1

החברות במועדון לקוחות אשראי  Fly Cardתהיה באמצעות כרטיס אשראי  Fly Cardדיינרס ו/או כרטיס
אשראי  Fly Cardפרימיום דיינרס ו/או כרטיס אשראי  Fly Cardמאסטרקארד ו/או כרטיס אשראי Fly Card
פרימיום מאסטרקארד אשר יונפקו ,על פי בחירת הלקוח ,על ידי דיינרס או ויזה כאל או על ידי בנק מנפיק
)אשר ייקראו ביחד להלן בנספח זה " -חברת האשראי"( ,ואשר ישמש גם ככרטיס מועדון לקוחות אשראי Fly
) Cardבכפוף לאמור בסעיף  1.3להלן( ,כל עוד יהיה כרטיס אשראי  Fly Cardבתוקף ,והכול בהתאם לתנאים
המפורטים בתקנון זה ,בתקנון אל-על ,כפי שיהיו מעת לעת ובהסכם הנפקת כרטיס אשראי  Fly Cardכמפורט
בגב טופס ההצטרפות ובמסמכי ההצטרפות הנלווים לו )לרבות תקנוני דיינרס ו/או מאסטרקארד ,כפי שיהיו
מעת לעת( )ביחד לעיל ולהלן – "כרטיס אשראי .("Fly Card

.1.2

לקוח המבקש להצטרף למועדון לקוחות אשראי  Fly Cardיחתום על טופס בקשת הצטרפות למועדון לקוחות
אשראי  Fly Cardועל טופס בקשת הצטרפות לכרטיס אשראי  Fly Cardבנוסחים שייקבעו על ידי הנהלת
מועדון  ,Youאל על וחברת האשראי ואשר יכלול גם בקשת הצטרפות למועדון הנוסע המתמיד ,ככל שהלקוח
אינו חבר במועדון הנוסע המתמיד ,בהתאם לכרטיס האשראי שבחר ,וכן ,ימלא את כל הטפסים הנדרשים
לצורך הגשת בקשת כרטיס אשראי  ,Fly Cardכמקובל בכל אחת מחברות האשראי ,והצטרפותו תאושר או לא
תאושר בהתאם לשיקול דעתן של הנהלת מועדון  ,Youאל על וחברת האשראי .שיקול הדעת לגבי הנפקת
כרטיס האשראי הוא של חברת האשראי בלבד ,ושיקול הדעת לגבי חברות במועדון לקוחות אשראי Fly
Cardו/או במועדון הנוסע המתמיד היא של הנהלת מועדון  Youו/או אל על בלבד ,לפי העניין .על מנת להיות
חבר מועדון לקוחות אשראי  Fly Cardוחבר במועדון הנוסע המתמיד יש צורך בהסכמת הנהלת מועדון ,You
אל על וחברת האשראי ,כל אחת בתחומה.

.1.3

הנהלת מועדון  Youתהא רשאית לסרב לאשר הצטרפותו של לקוח למועדון לקוחות אשראי  Fly Cardאו
לבטל חברותו במועדון לקוחות אשראי  ,Fly Cardעל פי שיקול דעתה .בין היתר תהא רשאית הנהלת מועדון
 Youלסרב לאשר הצטרפות או לבטל חברות של יחידים אשר נתפסו בגניבה ,ברמאות ,בהונאה ,אי תשלום ,של
מי שביצע רכישות אשר לא כובדו ברשתות מועדון  Youאו של מי שעורך קניות סיטונאיות באמצעות כרטיס
אשראי  Fly Cardוכן של מי שעשה שימוש לרעה בחברותו במועדון .You

.1.4

חברת האשראי תנפיק ללקוח שהצטרפותו אושרה על ידה ועל ידי הנהלת מועדון  Youואל על ,כרטיס אשראי
 Fly Cardאשר ינוהל בחברת האשראי)לעיל ולהלן –"חבר .("Fly Card

.1.5

כרטיס אשראי  Fly Cardיהיה בתוקף למשך תקופה שתקבע ע"י חברת האשראי ,ואולם החברות במועדון
לקוחות אשראי  Fly Cardכפופה לעמידת הלקוח בהוראות תקנון זה ובתקנון אל על כפי שיהיו מעת לעת.
לקוח שיבטל את חברותו במועדון לקוחות אשראי  Fly Cardאו במועדון הנוסע המתמיד או שחברותו תבוטל
במי מבין המועדונים ,יבוטל גם כרטיס אשראי  Fly Cardויונפק לו )ככל שתתקבל הסכמת הלקוח לכך(
כרטיס אשראי של חברת האשראי ללא .You

.1.6

קיימות עמלות הנגבות על ידי חברת האשראי ,בהתאם לסוג כרטיס האשראי ,כמפורט בטבלת העמלות
המלאה המצויה בחברת האשראי ,לרבות דמי כרטיס.

.1.7

חברות האשראי תהינה רשאיות לחסום ו/או לבטל את כרטיס האשראי  Fly Cardבכל עת ,על פי שיקול דעתן
הבלעדי ,ובהתאם לנהליהן.

.1.8

תנאי השימוש בכרטיס אשראי  Fly Cardוהטבות חברת האשראי מכוחו כפופים לתקנוני חברת האשראי
)בהתאם לסוג הכרטיס( ו/או לתנאי ההתקשרות בין חבר אשראי  Fly Cardלחברת האשראי.

.1.9

כרטיס אשראי  Fly Cardהינו אישי ואינו ניתן להעברה או לשימוש ע"י אחר אלא אך ורק על ידי מי ששמו
מופיע על גביו.

.1.10

במקרה של אובדן ,גניבה או פגם בכרטיס אשראי  ,Fly Cardעל חבר  Fly Cardלהודיע על כך מיידית לחברת
האשראי .חברת האשראי תפעל מול הלקוח בהתאם לתנאי ההתקשרות ביניהם.

.1.11

מובהר כי ללקוחות אשר יצטרפו למועדון לקוחות אשראי  Fly Cardלא תינתן אפשרות להצטרף למועדוני
לקוחות נוספים הקיימים בחברות האשראי ע"ג כרטיס מועדון  ,Youאלא אם הודע אחרת.

.1.12

כרטיס אשראי  Fly Cardהנו כרטיס ייחודי ,ועל כן ,ההטבות הניתנות בו )כמפורט בנספח ג' זה לתקנון(
מחליפות את ההטבות ו/או ההנחות הניתנות למחזיקי כרטיס מועדון  Youהמפורטות בנספח א' ו/או את
ההטבות ו/או ההנחות הניתנות למחזיקי כרטיסי אשראי  Youהמפורטות בנספח ב' ,כפי שיעודכנו על ידי
מועדון  Youמעת לעת .למען הסר ספק יובהר כי מחזיק כרטיס אשראי  ,Fly Cardיהיה זכאי אך ורק להטבות
המפורטות בנספח ג' זה ,כפי שיעודכן מעת לעת ,ולא יהיה זכאי בכל מקרה להטבות המפורטות בנספח א' ו/או
בנספח ב' כאמור לעיל )ובכללן – הנחות קבועות וצבירת .(You Coins

.1.13

למען הסר ספק ,מובהר מפורשות ,כי לא יהיה כפל מבצעים ו/או הטבות ו/או הנחות בין המועדונים כמפורט
בסעיף  4.3לתקנון .בכלל כך מובהר כי חבר  Fly Cardשביצע תשלום באמצעות כרטיס אשראי  Fly Cardלא
יהיה זכאי להטבות ו/או ההנחות של המועדונים האחרים אליהם הוא משתייך )וזאת גם אם הציג בנוסף
כרטיס מועדון  Youאו כרטיס אשראי  Youבעת הרכישה(.

.1.14

מועדון  Youשומר על זכותו לגבות דמי חבר שנתיים בגין השתייכות חבר  Fly Cardלמועדון לקוחות אשראי
.Fly Card

 .2הטבות כרטיס אשראי Fly Card
.2.1

לקוח אשר יחתום על טפסי הצטרפות למועדון לקוחות אשראי  Fly Cardולקבלת כרטיס אשראי Fly Card
ויונפק לו כרטיס אשראי  ,Fly Cardיהיה זכאי לקבלת מתנת הצטרפות חד פעמית ,כפי שתהיה מעת לעת
)להלן – "מתנת ההצטרפות ל .("Fly Card-קבלת מתנת ההצטרפות ל-מועדון לקוחות אשראי Fly Card
ומימושה יהיו בכפוף לתקנון "מתנת הצטרפות ל ,"Fly Card-כפי שזה יהיה מעת לעת .מימוש מתנת
ההצטרפות אינו אפשרי ברכישה באמצעות תווי קניה או כרטיס אלקטרוני והכול בהתאם לתקנון "מתנת
הצטרפות ל."Fly Card -

.2.2

מעת לעת ,ברשתות מועדון  Youו/או במסגרת הדיוור של חברת האשראי ישלחו לחברי  Fly Cardו/או
לאוכלוסיות שונות בתוך מועדון לקוחות אשראי  ,Fly Cardהנחות ,הטבות וקופונים ו/או מידע לגבי מבצעים
ברשתות אלו )או בחלקן( )להלן – "הטבות"( ,על פי שיקול דעת של הנהלת מועדון  ,Youאל על וחברת
האשראי .הדיוור יכול ויהיה בדואר ,בדואר אלקטרוני ו/או במסרונים ) (smsו/או אמצעי פרסום אחר ,לפי
שיקול דעת מועדון  .Youכל ההטבות יהיו ניתנות למימוש ברשתות מועדון  Youאו בחלקן או כפי שיפורסם
לגביהן .הנהלת מועדון  Youתהא רשאית לאפשר מימוש הטבות ברשתות נוספות ,בהתאם לשיקול דעתה.
מימוש ההטבות האמורות מותנה בתשלום באמצעות כרטיס אשראי  Fly Cardבלבד.

.2.3

תינתן הנחה על דמי המשלוח בקניה מעל  ₪ 350כמפורט להלן :במגה –  50%מדמי המשלוח הנגבים; במגה
בעיר –  50%מדמי המשלוח שנגבים והכל בכפוף לכך שהחבר העביר את כרטיס אשראי  Fly Cardשלו בקופה
בתחילת ביצוע החשבון על ידי הקופאי/ת ושילם באמצעותו )בהתאם לנקודות החלוקה של כל סניף(.

.2.4

במגה ב onlineבקניה מעל  ₪ 600יינתן משלוח חינם ,ובלבד שהרכישה נעשתה באמצעות כרטיס אשראי Fly
) Cardבהתאם לנקודות החלוקה של מגה  onlineובכפוף לתנאי הרכישה המפורטים באתר מגה .(online

.2.5

חבר  Fly Cardאינו ולא יהא זכאי להנחות המפורטת לעיל בעת רכישה של תווי קניה ו/או בעת רכישה
באמצעות תווי קניה ו/או בכל דרך אחרת שאינה תשלום באמצעות כרטיס אשראי . Fly Card

.2.6

היה וחבר  Fly Cardיגלה טעות בדף הפרוט החודשי ,יוכל חבר  Fly Cardלפנות לחברת האשראי לבירור
הטעות ,בהתאם לנוהלי חברת האשראי .אם במשך  30יום לא תתקבלנה הערות בכתב ,יחשב הדבר לאישור
חבר .Fly Card

.2.7

חבר  Fly Cardיהא אחראי לעדכן את חברת האשראי על כל שינוי בפרטי ההתקשרות עמו לרבות כתובת,
מספר טלפון ,כתובת מייל וכו' על מנת לאפשר קשר רצוף ושוטף עימו ,ועל מנת שיוכל ליהנות מהטבות מועדון
לקוחות אשראי .Fly Cardחבר  Fly Cardלא יוכל לבוא בטענות למועדון  Youו/או לאל על ו/או לחברת
האשראי לגבי אי קבלת הטבות והנחות מועדון לקוחות אשראי  Fly Cardאם שינה את כתובתו ביחס לכתובת
שמילא בעת הצטרפותו ,אך לא עדכן כאמור.

.2.8

צבירת נקודות  /Fly Cardהנוסע המתמיד

חברי  Fly Cardיהיו זכאים לקבל את נקודות הנוסע המתמיד המפורטות להלן באמצעות תשלום בכרטיס
אשראי  ,Fly Cardכמפורט להלן )לעיל ולהלן " -נקודות הנוסע המתמיד" או "נקודות :("Fly Card
 .2.8.1בגין כל רכישה באמצעות כרטיס אשראי  Fly Cardברשתות מועדון  Youהמפורטות להלן בלבד ,ייצברו
לטובת חבר  Fly Cardנקודות מואצות הנוסע מתמיד )להלן " -הנקודות המואצות"( בהתאם לסכומי
הקנייה ולסוג כרטיס האשראי וזאת בתקופה שבין כל שני מועדי חיוב של כרטיס אשראי Fly Card
וכמפורט בטבלת יחסי ההמרה להלן.

רשת מועדון ****You

סכום
קנייה -
כרטיס
אשראי
Fly Card
דיינרס

סכום קנייה -
כרטיס אשראי Fly
 Cardפרימיום
דיינרס

סכום
קנייה -
כרטיס
אשראי Fly
Card
מאסטר
כארד

סכום קנייה -

נקודות
מואצות

כרטיס אשראי
Fly Card
פרימיום דיינרס

רשתות מגה *

₪ 250

₪ 190

₪ 500

₪ 380

1

תחנות תדלוק דור אלון **

₪ 250

₪ 190

₪ 500

₪ 380

1

רשתות אלונית***

₪ 50

₪ 40

₪ 100

₪ 80

1

****am:pm

₪ 50

₪ 40

₪ 100

₪ 80

1

*

רשתות מגה לצורכי נספח "ג" זה בלבד בהן ניתן לצבור נקודות מואצות הינן" :מגה בעיר" ,ו"-מגה
) " onlineלעיל ולהלן " -רשתות מגה"( ו/או כפי שיעודכן מפעם לפעם על ידי .You
מובהר ,כי התשלומים בגין שירותים ,תשלומים לצדדים שלישיים ומשיכת כסף לא יכללו בסכום
הקנייה ברשתות מגה הנ"ל בגינה זכאים חברי  Fly Cardבנקודות מואצות כלשהן.

**

הערה – רשימת תחנות התדלוק של דור אלון בהן ניתן לצבור נקודות מואצות ברכישות בסכומים
המצוינים לצידן בטבלה לעיל מפורטת בעמודת "התחנות בהן ניתן לצבור נקודות מואצות /התחנות
המאפשרות מימוש נקודות הנוסע המתמיד" המופיעה ברשימת תחנות התדלוק של דור אלון )נספח
"ה" לתקנון( כפי שתעודכן מעת לעת על ידי מועדון .You

***

הערה – רשתות אלונית לצורכי נספח "ג" זה בלבד בהן ניתן לצבור נקודות מואצות הינן" :אלונית",
"סופר אלונית"" ,אלונית בקיבוץ" ו" -אלונית במושב" ו/או כפי שיעודכן מפעם לפעם על ידי מועדון
.You
מובהר ,כי התשלומים בגין המוצרים והשירותים הבאים לא יכללו בסכום הקנייה ברשתות אלונית
הנ"ל בגינו זכאים חברי  Fly Cardבנקודות מואצות כלשהן :תשלומים בגין רכישת מוצרים במכונות
אוטומטיות ,תשלומים בגין משיכת מזומנים ,תשלומים בגין כרטיסי טוטו ,תשלומים בגין שמני רכבים
ו/או תוספי דלקים ו/או נוזל שמשות ו/או תשלומים על מוצרים ו/או שירותים אחרים הנמכרים
במסגרת מבצעים הקשורים לתדלוק.

**** הערה –  am:pmאינה נמנית על רשתות מועדון  .Youרכישה ברשת  am:pmמעניקה לחברי מועדון
אשראי  Fly Cardבלבד את ההטבות המפורטות בנספח "ג" זה בלבד .למען הסר ספק מובהר כי,
כרטיס מועדון  Youו/או כרטיס אשראי  Youו/או חבר מועדון לקוחות  Youו/או חבר אשראי  Youלא
יהיו זכאים להטבות ו/או להנחות כלשהן ברכישה ברשת .am:pm
 .2.8.2בנוסף לנקודות המואצות שניתן לצבור כמפורט בסעיף  2.8.1לעיל  -בעלי כרטיסים מסוג כרטיס
אשראי  Fly Cardדיינרס ו/או כרטיס אשראי  Fly Cardדיינרס פרימיום יהיו זכאים לצבור "נקודות
מואצות פלוס" בגין רכישות ברשתות מגה שבוצעה על ידם בין כל שני מועדי חיוב באמצעות כרטיסי
אשראי  Fly Cardהנ"ל ואשר סכומן המצטבר עולה על  ₪ 1,000וזאת בהתאם למדרגות סכומי הקנייה
החודשיים ,כמפורט להלן:

סכום קנייה חודשי ברשתות מגה

נקודות מואצות פלוס
5

₪ 1,000-1,499
15
₪ 1,500-1,999
30
מעל ₪ 2,000
חבר  Fly Cardשיצבור נקודות מואצות פלוס בגין התקופה שעד ליום  31.12.2014יזוכה בגינן )בהתאם
לזכאות לצבירתן( רטרואקטיבית החל מיום .31.12.2014
מובהר כי כרטיס אשראי  Fly Cardמאסטרקארד ו/או כרטיס אשראי  Fly Cardפרימיום
מאסטרקארד לא יהיו זכאים לצבור נקודות מואצות פלוס.
 .2.8.3סך מספר נקודות הנוסע המתמיד הכולל בגין עסקאות בחנויות רשתות מגה להן יהיו זכאים בעלי
כרטיסים מסוג כרטיס אשראי  Fly Cardדיינרס ו/או כרטיס אשראי  Fly Cardדיינרס פרימיום ,לא
יעלה על מספר מצטבר של ארבעים ) (40נקודות במהלך חודש חיוב אחד של הכרטיס )להלן " -תקרת
הנקודות"( ,ובלבד שהנקודות מעבר לתקרת הנקודות אשר לא תוענקנה כאמור ,תהיינה נקודות מואצות
פלוס.
 .2.8.4מובהר כי זיכוי חבר  Fly Cardבנקודות הנוסע המתמיד בגין עסקאות שבוצעו בין שני מועדי חיוב
כמפורט לעיל ,יהיה אך ורק בגין נקודות שלמות שנצברו ולא בגין חלקי נקודות .כאשר זיכוי חבר Fly
Cardבגין יתרת הצבירה כאמור שלא הוענקה לו באותו חודש חיוב ,שכן אינה מהווה נקודה שלמה,
תתווסף לחישוב כמות נקודות הנוסע המתמיד לה יהיה זכאי החבר בחודש החיוב העוקב ,ככל וזכאי
לכך.
 .2.8.5כמו כן ,הנהלת מועדון  Youשומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לתקן מפעם לפעם את מפתח
הצבירה ו/או את אופן חישוב הצבירה כאמור )לרבות הפחתה או הגדלה של סכומי הקנייה החודשיים
המפורטים לעיל( וזאת הן ביחס להטבת צבירת נקודות מואצות ברשתות מועדון ) Youכולן או חלקן(
והן ביחס לצבירת נקודות מואצות פלוס ברשתות מגה )כולן או חלקן( ו/או לגרוע ו/או להוסיף על
רשתות מועדון  Youהמפורטות לעיל ,כמפורט בסעיף  4.4לתקנון .סכומי הרכישה אשר יזכו בנקודות
Fly Cardהינם סכומי החיוב נטו )לאחר כל ההנחות לסוגיהן( ,כפי שנקלטו במחשבי חברות האשראי
ואינם כוללים משיכת מזומנים ו/או תשלום בגין שירותים שונים כמפורט לעיל .מובהר כי בעסקאות
ששולמו בתשלומים ,הלקוח יזוכה נקודות הנוסע המתמיד על הסכום הרלוונטי שחויב בגין אותו חודש.
.2.9

רכישות שיעשו על ידי חברי  Fly Cardמזכיינים המצויים בחנויות רשתות המזון ואשר מפעילים קופות
עצמאיות ,לא יזכו בנקודות הנוסע המתמיד.

.2.10

הנהלות מועדון  ,Youאל על וחברות האשראי שומרות לעצמן את הזכות לבטל את צבירת נקודות הFly -
Cardשנרשמה על שם חבר  Fly Cardבטעות ו/או שלא בהתאם לקבוע בתקנון זה.

.2.11

מידע לגבי צבירת הנקודות החודשית יופיע בדף פירוט חודשי שישלח על ידי חברת האשראי ל חבר אשראי
 Fly Cardו/או באתר האינטרנט אל על בכתובת .www.flycard.co.il

.2.12

חבר  Fly Cardיהא אחראי לעדכן את חברת האשראי על כל שינוי בפרטי ההתקשרות עמו לרבות כתובת,
מספר טלפון ,כתובת מייל וכו' על מנת לאפשר קשר רצוף ושוטף עימו ,ועל מנת שיוכל ליהנות מהטבות Fly
 .Cardחבר  Fly Cardלא יוכל לבוא בטענות למועדון  Youו/או לחברת האשראי לגבי אי קבלת הטבות
והנחות  Youאם שינה את פרטיו שמילא בעת הצטרפותו ,אך לא עדכן כאמור.

.2.13

בנוסף לנקודות הנוסע המתמיד הניתנות לצבירה כמפורט בתקנון זה ,חבר  Fly Cardיהיה זכאי לצבור נקודות
נוספות הכול כמפורט בתקנון חברת האשראי ו/או בתקנון חברת אל על.

 .3מימוש נקודות Fly Card

.3.1

מימוש נקודות ) Fly Cardלרבות הנקודות המפורטות בסעיף  2.13לנספח זה לעיל( באל על יהיה עפ"י התקנון
של אל על ו/או נהליה ,כפי שיהיה מעת לעת וכפי שמפורסם באתר האינטרנט אל על בכתובת
.www.flycard.co.il

.3.2

ניתן לממש את נקודות הנוסע המתמיד בסניפי רשת מגה ומגה בעיר )אך למעט מגה  ,(onlineוכן בתחנות
התדלוק "דור אלון"* ,בחנויות הנוחות "אלונית" ,כהגדרתן בסעיף  3.1.3לתקנון ,בחנויות "סופר אלונית"
כהגדרתן בסעיף  3.1.4לתקנון ובחנויות "אלונית בקיבוץ" ו"אלונית במושב" ,כהגדרתן בסעיף !Error
 Reference source not found.לתקנו.
*

הערה – רשימת תחנות התדלוק של דור אלון בהן ניתן לממש נקודות הנוסע המתמיד מפורטת בעמודת
"התחנות בהן ניתן לצבור נקודות מואצות /התחנות המאפשרות מימוש נקודות הנוסע המתמיד"
המופיעה ברשימת תחנות התדלוק של דור אלון )נספח "ה" לתקנון( ,כפי שתעודכן מעת לעת על ידי מועדון
.You

.3.3

מימוש נקודות הנוסע המתמיד ברשתות המפורטות לעיל יהיה בכפולות של  100נקודות בלבד וביחס של ₪ 150
עבור כל  100נקודות הנוסע המתמיד )לדוג' בגין  250נקודות ,ניתן יהיה להמיר רק  200נקודות ולקבל בגינן
 .(₪ 300במקרה כאמור תנפיק אל על שובר לחבר ) Fly Cardלהלן – "השובר"( .על מנת לממש את השובר ,יש
להעביר כרטיס אשראי  Fly Cardלפני הקניה/התדלוק ולהציג את השובר לקופאי /למוכרן/למתדלק לפני
תחילת הקנייה/התדלוק.

.3.4

תוקפו של כל שובר יהיה למשך שנה אחת ממועד הנפקתו .כל שובר ניתן לממש פעם אחת בלבד .לא יינתן עודף
בגין רכישות שבוצעו באמצעות השובר .ככל שחבר  Fly Cardיממש שובר יותר מפעם אחת ,יהא רשאי מועדון
 ,Youלחייב את כרטיס אשראי  Fly Cardשלו בהתאם למספר המימושים האסורים שנעשו על ידו.

.3.5

הנהלת מועדון  Youואל על יהיו רשאיות לשנות את תנאי ההמרה של נקודות הנוסע המתמיד ,מפעם לפעם ועל
פי שיקול דעתן הבלעדי.

נספח ד' – רשימת תחנות התדלוק של דור אלון
טלפון מתחם

כתובת

התחנות בהם ניתן לצבור
נקודות מואצות /התחנות
המאפשרות מימוש נקודות
של הנוסע המתמיד

אום אל פאחם -מרכז

054-5438389

שכונת עין ג'ראר אום אל פאחם

V

אום אל פאחם

054-3232651

אום אל פאחם

V

אור יהודה -צפון

054-5438072

מפעל  4אור יהודה

V

אור יהודה

054-5438784

החרושת  17אור יהודה

V

אורים

054-5433302

כביש  ,471צומת אורים צאלים9 ,ק'מ דרומית לאופקים

V

אילות

054-5438762

קיבוץ אילות אחרי המחסום ביציאה מאילת 08-
6318808

V

אלומות

054-5438027

כביש  ,92צומת אלומות

V

אלקנה

054-5438783

ת.ד 199 .ד.נ .אפרים אלקנה

V

אשדוד -א.ת צפוני

054-5438746

המדע  4א.ת .אשדוד צפון

V

אשדוד -אורט

055-8808359

אורט  18אשדוד

V

אשדוד -בית האופרה

054-5438495

כביש  Sליד ינות ביתן .האורגים 25

V

אשדוד -בני ברית

054-5438060

רח' ההדרים  40צפונית לרחוב האורגים אשדוד

V

אשדוד -ממר"צ

054-5438829

שד.מנחם בגין יציאה דרומית אשדוד )עד הלום(

V

רח' ויצמן  1אשדוד ,ליד הום סנטר

V

אשקלון -מבואות אשקלון

054-5438794

בכניסה לאשקלון ,שד .בן גוריון

V

אשקלון -עמיצור

054-5438730

שדרות בן צבי  ,16אשקלון )אפרידר(

V

אשקלון -צה"ל

054-5438071

רח' צהל  29אשקלון

V

שם המתחם

אשדוד -צמר

- 17 -

באקה אל גרביה

055-8808323

א.ת .בקה אל גרביה 30100

V

באר שבע -ביג

054-5438761

רח' חיל הנדסה  64באר שבע

V

באר שבע -העיר העתיקה

054-5438793

דרך חברון באר שבע

V

באר שבע -הרכבת

054-5438070

יהושע הצורף  4באר שבע

V

בית דגן

054-5438734

צומת בית דגון ,כביש  - 44ת.ד 34.נתב"ג 70100

V

בית השיטה

054-2144776

כביש  ,71צומת קיבוץ בית השיטה

V

בית חורון

02-2483366

כביש מכבים  -גבעת זאב ,כביש 443

V

בית קשת

054-5438042

צומת גולני דרומה -בית ספר כדורי

V

בית שמש  -נועם דלקים

02-5306897

יגאל אלון  20בית שמש

V

בית שמש

050-9561555

א.ת .הר טוב בית שמש

V

בני ברק -ארגמן

054-5438777

ז'בוטינסקי  5בני ברק

V

בני ברק -האיצטדיון

054-5438782

מבצע קדש  60בני ברק ,מול קניון איילון

V

בני ברק

054-5438776

ז'בוטינסקי  137בני ברק

V

בני דרום

054-3232687

כביש  42אשדוד אשקלון לכיוון דרום מול הכניסה לבני
דרום

V

בני דרור

054-5438407

צומת בני דרור ,ליד קניון דרורים

V

בני ציון

050-8210272

כביש  ,4בכניסה לישוב בני ציון

V

בני ראם

054-5438442

כביש  40מצומת לכיוון צומת קנות במושב בני ראם

V

בנימינה -מערב

055-8808153

שכונת הרכבת  ,כניסה מערבית בנימינה

V
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בקעת בית הכרם

055-8810296

כביש  85עכו  -כרמיאל,בקעת בית הכרם

V

בת ים -הילי

03-5539661

הקוממיות  10בת ים

V

בת ים

055-8809090

ר'ח ירושלים  42בת ים

V

ג'ת

054-5438406

כביש  , 574ג'ת  1000 42באקה אל ע'רביה

V

גאליה

054-5438752

מושב גאליה ,כביש רחובות -יבנה

V

גבים

054-5438765

צומת גבים ,כביש יד מרדכי -שדרות

V

גבעת עדה

054-5438372

צומת גבעת עדה כביש פרדס חנה -בנימינה

V

גבעת עוז

053-4257619

צומת מגידו

V

גילון

054-4546147

צומת גילון ,על כביש כרמיאל עכו

V

גן הצפון

054-5438472

בין צומת מצודות לצומת בניאס כביש ) 99מעיין ברוך(

V

גן יבנה

054-5438760

כביש אשקלון ת"א  -כביש מס' 4

08-8654435

V

גני חוגה

054-5438493

צומת חמדיה )הגשר הרומי(

V

געש -צומת ספרים

054-5438314

כביש שירות געש -שפיים ,סמוך לצומת ספרים

V

גשר הזיו

04-9829830

כביש נהריה ראש הנקרה ,כביש מס' 4

V

דבירה

054-5438766

צומת דבירה

V

דלית אל כרמל

054-5438419

דליית אל כרמל -מרכז

V

האון

054-5438043

קיבוץ האון

V

הזורע

054-5438490

קיבוץ הזורע

V
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זכרון יעקב -אור זכרון

054-5438399

צומת זיכרון כביש ) 4בכניסה למתחם מול זיכרון(

V

זכרון יעקב

054-5438418

כביש זכרון בנימינה ,מול גני הנדיב

V

חדרה -א.תעשייה

055-8808756

רח' פרידלנדר א.ת .חדרה מול אליאנס

V

חדרה -מזרח

054-5438485

רח' צהל  77חדרה ,ליד מכבי אש

V

חדרה -נחל קיסריה

054-5438369

ד.א .נחל חדרה

V

חדרה -עוקף חדרה

054-5438371

כביש עוקף חדרה )לכיוון צפון וכביש (6

V

חדרה -פארק חדרה

054-5438411

כביש חדרה -ת"א הישן

V

חולון -אמד

054-5438749

פינת רח' המכתש והפלד ,א.ת .חולון

V

חוקוק

054-5438471

כביש  ,90בין צומת מגדל לצומת כפר נחום ,חוקוק
1101

V

חיפה -גרנד קניון

054-5438432

מעל גרנד קניון בחיפה רחוב שמחה גולן

V

חיפה -הדר כרמל

054-5438410

רחוב יבנה  8שכונת הדר הכרמל חיפה

V

חיפה -העצמאות

054-5438409

רח' העצמאות  158חיפה )מול בית דגון(

V

חיפה -השיש

04-8401444

רח' השיש  34מ .חיפה

V

חיפה -חוף שמן

054-5438041

רחוב אופיר  35חיפה הדר אדרי

V

חיפה -יוליוס סימון

054-5438416

דרך יוליוס סימון  42פינת קצנשטיין  1מפרץ חיפה

V

חיפה -סינמול

054-5438398

שדרות ההסתדרות  ,61מפרץ חיפה

V

חיפה -עוקף קריות

055-8808067

רחוב המלאכה  2חיפה

V

חיפה -פרויד

054-5438414

רח' פלימן ) 2צומת מתם( קניון חיפה

V
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חיפה -קצנשטיין

054-5438415

רח' החיטה  1קרית חיים

V

חיפה -שד' ההסתדרות

055-8808384

ההסתדרות  196חיפה

V

חיפה -שערי חיפה

054-5438393

רחוב בעלי המלאכה  16צ'ק פוסט

V

חצור -תחנה מרכזית

054-5438326

ד.א .חצור תחנה מרכזית

V

חצור הגלילית

054-5438481

כביש  ,90בכניסה לחצור הגלילית

V

טבריה

04-6726766

רח' הירדן  100סמוך לתחנת אגד

V

טייבה

054-5438771

כביש טייבה  -כוכב יאיר

V

טירת הכרמל

04-6341790

רחוב המלאכה  ,1טירת הכרמל

V

טל שחר

054-5438085

כביש  ,3מושב טל שחר

V

יבנאל

054-5438375

כביש ראשי יבנאל

V

יבנה -מתנ"ח

08-9421682

מחלף יבנה ,כביש מס'  4שידלובסקי

V

יבנה -שער יבנה

08-9437125

רח' המיסב  ,5יציאה דרומית מהעיר -יבנה

V

יד נתן

054-5438742

כביש  35בכניסה למושב יד נתן )באיזור קרית גת(

V

יהוד

054-5438781

אלטלף  1א.ת .יהוד

V

יסודות

054-5438747

כביש  3בכניסה למושב יסודות

V

יסעור

054-2125292

קיבוץ יסעור כביש  70ד.נ משגב

V

יפיע

054-2293179

כביש ראשי יפיע ,בין צומת נהלל לנצרת

V

יקום

054-5438403

כביש חיפה ת"א ,קיבוץ יקום.

V
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ירושלים -גבעת רם

055-8808450

רחוב רופין  ,1בחניון האוניברסיטה העברית

V

ירושלים -גינות סחרוב

054-5438323

רחוב גבעת שאול )ימינה בגינות סחרוב(

V

ירושלים  -הרכבים

02-6712999

הרכבים  5א.ת תלפיות ירושלים

V

ירושלים -מנדלבאום

054-5438786

שער מנדלבאום ירושלים .ת.ד 19015 .י -ם 31190

V

ירושלים -עטרות נעם דלקים

02-5900338

רח' היצירה  1א.ת .עטרות ירושלים

V

ירושלים -קדמה

054-5438774

כביש מעלה אדומים ק"מ אחרי הגבעה הצרפתית

V

ירושלים -רמת רחל

02-6733007

רח' דרך חברון  160ירושלים

V

ירושלים -שועפט

02-5872138

בכביש הראשי בשועפת

V

ירושלים -תלפיות

02-6730773

דרך ברעם  1תלפיות ,ירושלים )א.ר.ן(

V

ירכא

04-9967484

ת.ד ,118 .כפר ירכא 24967

V

כפר טרומן

054-5438743

כפר טרומן  ,1כביש  453נתב"ג -שוהם

V

כפר מנדא

055-8808368

בכניסה לכפר מנדא כביש מס' 784

V

כפר סבא

054-5438732

תעש  1כפר סבא

V

כפר עזה

054-5438054

קיבוץ כפר עזה ,כביש  232ד.נ .הנגב 85142

V

כפר קאסם

03-9336399

כפר קאסם רח' אלמדינה 2

V

כפר קרע

055-8808324

כביש ראשי כפר קרע

V

כרמיאל

054-5438296

א.ת .כרמיאל רח' החרושת

V

להב

054-5438048

להבים -שוקת -כביש 31

V
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להבות חביבה

054-5438066

כביש  ,581קיבוץ להבות חביבה

V

להבים

08-6512711/5

צומת להבים .ת.ד 30 .להבים 85338

V

לוד

054-5438088

אבא הילל סילבר  13לוד

V

לטרון

054-5438759

מחלף לטרון ,מוזיאן השיריון ,כביש 3

V

מגד הדרים

054-5438413

דרך פיקא פרדס חנה

V

מגדל העמק

054-5438476

כביש  ,73כניסה למפעלים מגדל העמק

V

מגל מזרח

054-5438036

כביש חוצה ישראל מגל מזרח

V

מגל מערב

054-5438039

כביש  6קיבוץ מגל

V

מודיעין

08-9268542

רח' זכריה הנביא פינת החשמונאים  -מודיעין

V

מורן

054-5438478

כביש כרמיאל -צפת ,בכניסה לכפר מורן

V

מזרע

04-6404572

כביש  60כניסה לקיבוץ מזרע

V

מעלה אדומים -נופי סלע

050-5910476

מעלה אדומים,צור 38

V

מעלות -העיר

055-8810430

החרושת  ,1כיכר שלה שרירא

V

מעלות

054-5438477

כביש כברי -מעלות

V

מענית

054-5438431

כביש  574מול קיבוץ מענית

V

מצפה רמון

054-5438208

הר קטום  1בכניסה למצפה רמון 98 -

V

מרר -בלעוס

04-6785433

כפר מרר ת.ד 466.מיקוד 20128

V

משמר השרון

09-8948677

צומת העוגן ,כביש מס' 4

V
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משען

054-5438758

נגבה

054-5438741

כביש  ,35כביש אשקלון ,קרית גת

כביש 3

מול בסיס ג'וליס

V

V

נהריה

054-5438798

לוחמי הגטאות  49א.ת .דרומי נהריה

V

נווה ירק

054-5438081

כניסה למושב נווה ירק ,כביש מספר 40

V

נין

054-5438492

בכניסה לכפר נין ,מול קיבוץ דברת

V

ניר אליהו

054-5424473

כביש  ,55בין נווה ימין לצומת אייל ,קיבוץ ניר אליהו

V

מושב ניר בנים

V

נס ציונה

054-5438764

ויצמן  37נס ציונה 70400

V

נען מזרח

08-6286195

כביש  6בין מחלף נשרים למחלף מסמיה

V

נען מערב

08-6286212

כביש  6בין מחלף נשרים למחלף מסמיה

V

נצרת -העיר

054-5438751

כביש ראשי נצרת ,רחוב פאולוס השישי )זועבי(

V

נצרת -העיר

054-5438751

כביש ראשי נצרת ,רחוב פאולוס השישי )זועבי(

V

נתב"ג

054-5438756

נתב"ג

V

נתניה -מקסיקו

050-5985050

א.ת צפון נתניה רח' הכדר  55פינת דגניה

V

נתניה -עיר ימים

054-5438839

דרך בן גוריון  172נתניה

V

עיבלין

04-9502937

כביש 781

V

עין כרמל

054-5438488

כניסה לקיבוץ עין כרמל -מול נחל מערות

V

עין שמר

04-6270249

צומת מנשה )כרכור( כביש 65

V

ניר בנים
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עינת

03-9385119

כביש  ,444סמוך לקיבוץ עינת

V

עכו

054-5438479

כביש עכו -חיפה ,כביש מס'  4א.ת .עכו ליד צומת עין
המפרץ

V

עפולה

054-5438474

מנחם בגין  ,9אזה"ת  ,ליד גני פאר

V

עפולה -העמקים

054-5438473

יהושע חנקין 15

V

עראבה

04-6744448

עראבה ת.ד24945 2 .

V

ערד -שילה

054-5438338

שמיר  4בכניסה לאזוה"ת ערד

V

ערד

054-5438744

דרך חברון  140כניסה צפונית לערד

V

ערערה -מרכז

054-5438382

כביש ראשי ערערה

V

פרדס חנה

054-5438368

רח' הנדיב פרדס חנה

V

פתח תקוה -בזל

055-8808330

רח' בזל  7קריית אריה פ"ת

V

פתח תקוה -בלינסון אלונית

03-9222647

רח' דנמרק  1פתח תקוה )בי"ח בלינסון(

V

פתח תקוה -הסיבים

054-3232698

הסיבים  17פתח תקוה

V

פתח תקוה -סגולה

054-5438778

אלכסנדר ינאי  1פתח תקוה

V

פתח תקוה -צומת גנים

054-5438780

כביש  483ראש העין) ,דיק -כפר אברהם(

V

פתח תקוה -רד"ק

054-5438430

רח' הירקונים  1פתח תקוה

V

פתח תקווה -פארק דניב

055-8808835

יגיע כפיים  21פתח תקוה

V

פתחיה

054-5438324

כביש  ,44מחלף רמלה לכיוון צומת נחשון ,סמוך לכרמי
יוסף

V

צומת הגומא

04-6904203

כביש  ,90צומת הגומא  -ת.ד 518 .קרית שמונה

V
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צומת חנניה

04-6806389

צומת חנניה כביש 85

V

צומת יובלים

054-5438482

כביש  ,805סכנין  -סמוך לצומת משגב

V

צומת מסובים

054-5438433

צומת מסובים,כביש ת"א יהוד 461

V

צומת עופר

054-5438487

צומת עופר ,כניסה למושב כרם מהרל )עין איילה(

V

צומת ראם -מסמיה

08-8506338

צומת מסמייה ,כביש מס'  3ד.נ .שקמים 79835

V

צוקים

055-8808345

כביש מס' ) 90כביש הערבה( בין עין יהב לכושי

V

ציפורית

055-8808353

על כביש  77בין צומת המוביל לצומת גולני

V

צפת -מצפה הימים

054-5438480

כביש  ,89כביש ראש פינה צפת

V

צריפין

055-8808014

כביש  44כניסה לבית חולים אסף הרופא

V

קבוצת יבנה

054-5438062

צ.גבעת וושינגטון בכניסה לקבוצת יבנה וכביש מס' 41

V

קרית אתא -מרכז

055-8808466

רח' זבולון  37ק .אתא

V

קרית אתא

054-5438489

זבולון  164קרית אתא

V

קרית ביאליק

04-8741448

שדרות חן  13קרית ביאליק

V

קרית גת -הבנים

055-8808134

רח' הבנים  16קרית גת  -ממשיך את שד' מלכי ישראל

V

קרית גת

054-5438045

רח' היוצר  1קרית גת ,ת.ד885 .

V

קרית ענבים

055-8808076

קיבוץ קרית ענבים

V

קרית עקרון

054-5438300

שד .המלך חסן  1קרית עקרון

V

ראש העין

054-3232719

אזור תעשיה פארק סיביל ראש העין

V
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ראשל"צ -אביב

054-2081490

רח' לישנסקי  19פינת סחרוב א.ת .מערב ראשל"צ

V

ראשל"צ -דוכיפת

054-5438748

א.ת .חדש ראשל"צ ,רח' נפתלי פלטין 1

V

ראשל"צ -הכדור

054-5438703

לישנסקי  20ראשל"צ

V

ראשל"צ -מזרח

054-5438750

קלמן שור פינת רח' הרב דוד הלוי ראשל"צ

V

ראשל"צ -מערב

054-5438763

משה שרת  32ראשל"צ

V

ראשל"צ  -משמר

054-5438792

דרך המכבים  28ראשון לציון

V

ראשל"צ -שפירא

03-9526406

שפירא  15א.ת .ראשון לציון

V

רחובות -פארק המדע

054-5438753

רח' אופנהיימר  9בפארק המדע רחובות

V

האצל  2רחובות

V

רמלה -דוכיפת

054-5438342

הדוכיפת  1רמלה

V

רמת השרון

054-3232714

החרושת  18רמת השרון

V

רננים -רעננה

054-5438448

רננים  5רעננה

V

רעננה -רקפת

09-7427710

זרחין  26פינת דפנה א.ת.רעננה

V

שגב שלום

054-5438264

כביש דימונה באר שבע בכניסה ליישוב שגב שלום

V

שדי חמד

054-5438332

בכביש  444בכניסה למושב שדי חמד ,סמוך לג'לג'וליה
וצומת חורשים

V

שימרון

054-5438486

כביש נהלל -גבעת אלה ,בית זרזיר

V

שפרעם -מזרח

054-5438483

קניון השלום ,שפרעם -אזור תעשיה מזרחי )עבד אל
קאדר(

V

שפרעם

04-9504770

ת.ד  479שפרעם 20200

V

רחובות האצל
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שפרעם נאדר

04-9885805

ת.ד  386כפר כבול 24963

V

תדהר

054-5438733

מושב תדהר ,כביש 25

V

תל אביב -דרך שלמה

054-5438772

דרך שלמה  37תל אביב

V

תל אביב -הילטון

054-5438770 /035202237

הירקון  27ת"א )מלון הילטון(

V

תל אביב -המסגר

054-5438787

המסגר  24תל אביב )כניסה מרחוב חומה ומגדל(

V

תל אביב -לוינסקי

054-5438785

לוינסקי  84ת"א ,ליד התחנה המרכזית הישנה

V

תל אביב -פלורנטין

054-5438773

רח' פלורנטין  47פינת נחלת בנימין תל אביב

V

תל אביב -שונצינו

03-5617807

שנצינו  5תל אביב

V

תל יצחק

054-5438788

בכניסה לקיבוץ תל יצחק בין צומת בני דרור לצומת
פולג

V

תל מונד

054-5438408

רח' הדקל  8תל מונד

V

תפן

054-5438402

א.ת .תפן לכיוון כפר ורדים

V

