נוסח תקנון חברות במועדון הלקוחות "בלנד "הרצליה

אוגוסט 21
תקנון זה קובע ומסדיר את תנאי ההצטרפות למועדון ,החברות בו ,סיומה וכל היוצ"ב .אין
באמור בתקנון זה כדי לחייב את בלנד להציע הצעות המוזכר בו וכיוצא באלו ו/או כדי להטיל
עליהן אחריות ו/או חבות כלשהי מכל מין וסוג שהוא .הכותרות מובאות להלן לצורכי נוחות ,
.ולא ישמשו לפרשנות הוראות התקנון
הצטרפות למועדון1 .
כל לקוח של החנות רשאי לבקש להירשם כחבר במועדון .ההרשמה אינה כרוכה 1.1 .
בתשלום.בלנד שומרת לעצמה את הזכות לשנות מדיניות זאת ולגבות דמי חבר-בהודעה
מראש בלבד .לעניין תקנון זה – "לקוח "– אדם המבצע רכישה בחנות במסגרת פעילותה
.העסקית העיקרית ,באופן ובהיקף שייקבע על ידי בלנד מעת לעת
חתימתו של לקוח על בקשת הצטרפות מהווה הסכמה בלתי חוזרת לכל האמור 1.2 .
בתקנון זה לעיל ולהלן . 1.3.בלנד רשאית לבצע מעת לעת שינויים בתקנון זה .השינויים
בנוסח המעודכן יחולו על החבר ,בהצטרפותו מאשר חבר את הסכמתו לביצוע שינויים
.כאמור
בלנד רשאית לסרב לאשר את קבלתו של לקוח כחבר במועדון מטעם סביר הנתון 1.4 .
.לקביעתה לפי ראות עיניה ושיקוליה
לקוח שחברותו במועדון אושרה ע"י בלנד ,מקבל משתמש-חבר אישי ואינו ניתן להעברה 1.5 .
בכל דרך שהיא . 1.6השימוש בחבר המועדון יהיה כפוף ובהתאם לכל האמור בתקנון זה לפי
נוסחו במועד הרלוונטי לשימוש ,ובהתאם להוראות שיופיעו על הודעה או אימייל אשר יצורף
לו עם שליחתו ו/או לתקשורת שיווקית שתישלח לחברי המועדון .בכל מקרה של סתירה בין
.ההודעות לבין התקשורת השיווקית לבין התקנון ,יגברו הוראות תקנון זה
מובהר בזאת כי בלנד שומרת לעצמה את הזכות ,אם תראה לעשות כן על פי שיקול 1.7 .
דעתה הבלעדי ,להנפיק ולהציע לפי ראות עיניה ,חברי מועדון מסוגים שונים ,בתמורה ו/או
.שלא בתמורה
תוקף החברות במועדון2 .
תוקף החברות במועדון הינו לשנה קלנדרית אחת ,שתחילתה ביום חתימת הלקוח על 2.1 .
,בקשת ההצטרפות
על אף האמור ,בלנד רשאית ,אך לא חייבת ,להאריך לחברי המועדון ,כולם או חלקם 2.2 .
לפי בחירתה ,את תוקף החברות במועדון לתקופה נוספת כפי שתמצא לנכון ,ובלבד שלא
יהיה בכך להשית על החבר/ים שחברותם במועדון הוארכה כאמור אי אלו הוצאות או חיובים
.כספיים שלא אושרו על ידם במפורש
.אם לדעת בלנד יש צידוק לכך ,רשאית היא לבטל את חברותו של חבר במועדון2.3 .

מבלי לגרוע מכלליות האמור ,מובהר כי חבר שלא מסר ו/או לא עידכן את בלנד בפרטי 2.4 .
התקשרות עימו הנדרשים בטופס ההצטרפות  -זכאית בלנד לבטל את חברותו ,ובנוסף
.לבטל את ההטבות שנצברו לו ללא אפשרות לממשן
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,חבר במועדון מתחייב שלא לנצל לרעה את החברות 2.5 .
.במועדון .כל ניצול לרעה יגרום להפסקת החברות במועדון
תקשורת שיווקית ופרסומים3 .
הודעות לחברי המועדון בכל דבר ועניין ,מבלי לגרוע מכלליות האמור – שינויים בתקנון 3.1.,
.יעשו על ידי בלנד באופן ובדרך כפי שבלנד תמצא לנכון
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,פרסום על לוח מודעות בחנות ו/או באמצעי תקשורת 3.2 .
כלשהו ו/או באתר האינטרנט של בלנד ו/או באמצעות תקשורת ישירה עם חברי המועדון ,
הכל לפי בחירת בלנד ,נחשב כמסירת הודעה  SMS ,לרבות באמצעות דואר אלקטרוני או
מספקת ,וחבר מועדון לא יישמע בטענה כי לא ידע אודות האירוע נושא הדיווח ו/או הפרסום
.כאמור .אין באמור כדי להטיל על בלנד חובת הודעה כלשהי
למען הסר ספק בלנד אינה מחויבת בהודעה ו/או בפרסום כלשהם בדבר הטבות או 3.3 .
מבצעים או כל פעילות שהיא של חברי המועדון ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור בלנד פטורה
מליידע חבר מועדון שלא מסר מספר טלפון נייד בתוקף או כתובת דואר אלקטרוני תקינה ,
קריאה וברורה ,ולא תהיה לחבר מועדון טענה כלשהי כלפי בלנד באשר לאי קבלת אי אלו
הודעות
מובהר כי הצטרפות הלקוח כחבר במועדון הלקוחות של החנות ,ומסירת פרטי דואר 3.4 .
אלקטרוני וטלפון סלולרי לחברה ,יהווה הסכמה של הלקוח לקבלת פרסומות ,הודעות
וחומר שיווקי שבלנד מפיצה ו/או תפיץ בעתיד ,הכל בהתאם לתיקון מס ' 40לחוק התקשורת
בזק ושידורים (,התשס"ח, 2008-וזאת באשר למבצעים ,הנחות והטבות בלעדיות המוענקים )
ו/או הודעת  SMSו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון ,באמצעות הודעות דואר אלקטרוני ן/או
ווטס אפ שישלחו ישירות למחשבו או למכשירו הסלולרי של הלקוח ,ולהיכלל לשם כך
.ברשימת תפוצת חברי המועדון של בלנד
 SMSלקוח אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה לשם קבלת שירות משלוח ההודעות
.יפנה לבלנד בכתב בבקשה להסיר עצמו מהרשימה
לקוח אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה לשם קבלת שירות משלוח הודעות דואר
.אלקטרוני ,עליו להקליק להסרת כתובתו במקום המיועד לכך בהודעת הדואר האלקטרוני
כרטיסיות והטבות4 .

 :הטבת הצטרפות
.בהצטרפות למועדון ניתן לקבל כל משקה מהתפריט של בלנד במתנה (למעט שייק)
מותנה ברישום למועדון

.למימוש במקום בלבד,לא תקף להזמנות משלוחים .תקף למשך  60יום מרגע הרשמה
 :בנוסף
.כרטיסיה דיגיטלית לצבירה של משקאות בחינם
כל חבר מועדון אשר יציג בעת הקנייה במקום את מספר החבר שלו (להלן מספר הטלפון
.הרשום במועדון הלקוחות )יקבל את הקפה העשירי ללא כל תמורה
כל חבר מועדון אשר יציג בעת הקנייה במקום את מספר החבר שלו (להלן מספר הטלפון
 .הרשום במועדון הלקוחות )יקבל את השיק העשירי ללא כל תמורה

 :בכפוף לתנאים המצטברים הבאים
.חברות החבר במועדון בתוקף במועד ביצוע העסקה 4.1.1
.החבר נכח פיזית בחנות בעת ביצוע העסקה והזדהה באמצעות מספר מזהה רשמית4.1.2.
.או שהחבר הציג פיזית כרטיס הטבה 4.1.3
.בוצע תשלום מלא בגין  9המשקאות הראשונים בכרטיסיה 4.1.4
.לא ניתן לשלב בין הכרטיסיות 4.1.5
ימי הולדת :כל חבר מועדון יקבל הטבה ייחודית שתיקבע ע״י בלנד ובה מקבל חבר 4.2 .
מועדון הטבה חד פעמית עבור יום הולדתו של הלקוח .הטבה זו תהיה תקפה לחודש ימים
ולאותו החודש הקלנדרי בו מילא הלקוח את תאריך הלידה שלו בעת ההרשמה למועדון .
ההטבה תיקבע ע״י בלנד וכמו כן ,בלנד תשמור לעצמה את הזכות לשנות את ההטבה מעת
.לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
 .נכון ליום פברואר  21הטבת יום הולדת הנה  10%הנחה ברכישה בחנות
לא תקף להזמנות באתר או למשלוחים
הזמנה אחת בלבד
.ללא הגבלה לגובה ההזמנה
לא ניתן להשתמש ביותר מכרטיס אחד לטובת חבר אחד עבור אותה הטבה .ההטבה 5.
הינה אישית לכל חבר וחבר בנפרד .לא ניתן למכור או להעביר את חבר המועדון לאדם אחר
.או לחבר אחר או לאיחוד בין כמה חברים והוא ניתן למימוש אך ורק ע"י החבר שנרשם בלבד
הגבלת החרגת אחריות6.
המועדון ו/או בלנד ו/או מי מטעמם לא יישאו באחריות מכל מין וסוג ,בקשר למימוש ו/או אי
.מימוש /ואו שימוש ו/או אי שימוש בהטבות
המועדון ו/או בלנד ו/או מי מטעמם לא יישאו באחריות מכל מין וסוג שהוא לכל נזק מכל 6.2 .
סוג ,עקיף ,תוצאתי או נסיבתי ,אשר יגרם לחבר או לצד שלישי כלשהו בקשר עם המועדון

ו/או פעילותו ו/או ההטבות ,לרבות אובדן רווחים ,אובדן הזדמנות עסקית ,אובדן מוניטין ,ירידת
.ערך וכיו"ב
.בלנד אינה מתחייבת להמשך פעילות המועדון ו/או להיקף פעילות מסוים בו6.3 .
המועדון ו/או בלנד ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים באופן כלשהו ולכל גורם שהוא בגין 6.4
כל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש וכיוצ"ב במועדון ו/או בפעילותו .מבלי לפגוע בכלליות האמור
לעיל ,תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור וכיוצ"ב כאמור שיגרמו מכל סיבה שהיא שאיננה
.בשליטתם המוחלטת והמלאה
תנאים כללים7.
בלנד רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לשנות מכל האמור בתקנון 7.1 .
.זה ,ובלבד שלא יפגע בזכויות שנצברו עד למועד השינוי
בלנד רשאית לפי שיקול דעתה לאפשר גם ללקוחות בלנד שאינם חברים להשתתף 7.2
.במבצע ו/או ליהנות מהטבות שונות שתציע
רישומי בלנד הינם ראיה מכרעת בכל הקשור לתקנון זה ולנושאים המוסדרים בו ,ומבלי 7.3 .
לגרוע מכלליות האמור ,לרבות בכל הקשור לדרך חישוב הכספים ו/או ההטבות ,אופן
.צבירתם ו/או אופן גריעתן ,בקשות חבר וכדומה
נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי בלנד והוא יימסר לעיון 7.4 .
.לפי דרישת כל חבר
כל מקום בתקנון זה שנעשה בו שימוש בלשון זכר משמעו גם כאילו נאמר גם בלשון 7.5 .
.נקבה
סמכות שיפוט בלעדית בכל סכסוך הקשור במישרין ו/או בעקיפין לתנאי תקנון זה ו/או 7.6 .
.העניינים המוסדרים בו מסורה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב יפו .ט.ל.ח

