תקנון מועדון לקוחות מסעדת __קניבר_______

 .1כללי:
 1.1מועדון לקוחות קניבר הוקם ומנוהל ע"י הנהלת קניבר_להלן שם המסעדה.
 1.2תקנון זה נועד להסדיר את תכנית ההטבות והכללים של מועדון הלקוחות של קניבר
 1.3הנהלת קניבר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון מועדון הלקוחות מעת לעת בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי.
 .2הצטרפות למועדון:
 2.1הנהלת קניבר_ שומרת לעצמה את הזכות לסרב או לאשר את רישומו של לקוח כחבר במועדון
מטעמים סבירים ולפי ראות עיניה בלבד.
 2.2ההצטרפות למועדון החברים הינה ללא עלות ותקפה לשנתיים חברות .הנהלת קניבר_רשאית לשנות את
תנאי ההצטרפות והחידוש וכמו כן את עלויות ההצטרפות והחידוש למועדון בכל עת .
 2.3החברות למועדון מותנת ,בין היתר ,במילוי טופס הרשמה למועדון  ,שישלח ללקוח במסרון או בטופס
דיגיטלי דרך אתר האון ליין ,ויכלול את הפרטים הבאים :שם פרטי ,שם משפחה ,ת.ז ,טלפון נייד ,כתובת
אימייל ,תאריך לידה ויום נישואין כמו כן הסכמה על תקנון זה וקבלת דיוור מעת לעת.
 2.4יובהר ,כי האחריות על מילוי הפרטים ועדכונם על גבי טופס ההרשמה הינה על חבר המועדון בלבד
ולא תשמע כל טענה לעניין אי קבלת הטבות המועדון ,מחמת טעות בפרטי הלקוח.
 2.5חבר המועדון אחראי לעדכן את המועדון בכל שינוי שיחול באיזה מפרטיו האישים
המפורטים בטופס ההרשמ ה באופן ישיר מול המסעדה בטלפון או בכתובת המייל כפי הרשום בסעיף .6.1
המועדון לא יהיה אחראי באם הלקוח לא עידכן פרטיו ובשל כך לא קיבל הטבה ,דיוור ,עדכון או הודעה .
 2.6בהצטרפותו למועדון מסכים כל חבר להיכלל במאגר המידע הרשום של החברה.
המידע אותו ימסור החבר כמפורט לעיל ,יישארו בידיה של קניבר_ו/או מטעמה אשר
לא יעשו בו שימוש למעט שמירת קשר עם החברים ,ניהול ותפעול מועדון הלקוחות ,ופעולות שיווק וקידום
מכירות שיבוצעו ע"י הנהלת קניבר_.
 2.7מובהר כי ללקוח הזכות להסיר עצמו מרשימת התפוצה של לקוחות המועדון בכל עת על ידי שליחת מסרון
או פנייה בכתב לכתובת המייל של המועדון ,כפי שמופיע בסעיף .6.1
 2.8הנהלת קניבר תנקוט את כל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר ע"י החברים
במועדון .אם זאת הנהלת קניבר_איננה יכולה לאבטח את המידע בצורה מושלמת מפני

חדירות בלתי מורשות .לפיכך הנהלת קניבר לא תישא בכל אחריות ,ישירה או עקיפה,
במקרים של גילוי ושימוש במידע על ידי חברי המועדון.
. 3סיום וביטול חברות במועדון:
 3.1הנהלת קניבר_ שומרת לעצמה את הזכות להודיע על הפסקת פעילות המועדון בכל עת ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי ,בהודעה של  10ימים מראש ,וזאת מבלי לפגוע בהטבות ובזכויות אש נצברו ע"י חברי
המועדון עד למועד הפסקת פעילות המועדון.
 3.2במקרה של הפסקת פעילות המועדון כאמור :תינתן לחברי המועדון האפשרות לנצל הטבות שנצברו
במסגרת החברות במועדון כל עוד הן בתוקף על פי הרשום עליהן או תוך תוך פרק זמן סביר שייקבע על ידי
הנהלת קניבר.
 3.3לא יהיו לחברי המועדון כל טענות בגין הפסקת פעילות המועדון.
 3.4חבר המעוניין לבטל את החברות במועדון יודיע על כך להנהלת קניבר_יפנה להנהלת קניבר בפרטי
ההתקשרות כפי שמופיעים בסעיף  6.1ורישומו כחבר יבוטל וימחק בתום  3ימי עסקים מלאים מיום בו
נמסרה הודעתו .במקרה זה הודעתו תחשב כוויתור מוחלט על כל זכויותיו וההטבות
שנצברו לזכותו במסגרת החברות במועדון ולא תהיה כל טענה להנהלת הנהלת קניבר.
 3.5הנהלת קניבר_ תהיה רשאית לבטל חברות במועדון אשר ייעשה בו שימוש שאינו כדין ,או
בניגוד להוראות התקנון.
 3.6הנהלת_קניבר שומרת לעצמה את הזכות להאריך או להפסיק את פעילות המועדון בהודעה מראש של
 30יום שתפורסם בדרך שתקבע .הפסקת פעילות המועדון תאפשר לחבר לממש את הנקודות  /ההטבות
שצבר כאמור בתקנון זה ,עד לתום מועד תקופת חברותו .עם מתן הודעת הפסקת הפעילות רשאית הנהלת
קניבר_ שלא לצרף חברים חדשים .מתן הודעה על הפסקת הפעילות תבוצע בכל אמצעי מדיה אותו תבחר
חברת המועדון ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
. 4החברות במועדון:
 4.1ההזדהות כחבר מועדון תעשה באמצעות טלפון נייד או מספר כרטיס או ת.ז בלבד ,כפי
שנמסרו על ידי החבר בתהליך ההצטרפות למועדון.
 4.2חישוב ההטבה יערך לכל לקוח בנפרד ,ולא ניתן לאחד הטבות שנצברו ע"י לקוחות שונים.
. 5הטבות ומבצעים לחברי המועדון:
 5.1תכנית ההטבות כוללת הטבות מתחלפות והטבות קבועות העומדות לרשות הלקוח לפי תנאים הנקבעים
על ידי הנהלת קניבר ויכולים להשתנות מעת לעת .

 5.2יובהר כי ,הטבות מיוחדות ,מבצעים ,ארוחות עסקיות ,ומבצעים כללים ,אינם נחשבים כעסקה המזכה
בהטבות ו/או נקודות ו/או הנחות מועדון.
 5.3במידה ותכנית הנאמנות כוללת צבירת נקודות על כל עסקה  ,אין הצבירה כוללת דמי משלוח ופריטים
הנמצאים במבצע ו/או בארוחה עסקית ו/או מבצע כללי במסעדה.

. 6יצירת קשר עם המועדון:
 6.1בכל פנייה או בקשה בנושא מועדון הלקוחות יש לפנות להנהלת _קניבר:
כתובת אלקטרוניkanibar@gmail.com :
טלפון נייח1700553311 :שלוחה 3
כתובת מסעדה :שד מוריה  110חיפה  /הקיטור  21חיפה
. 7שונות:
 7.1ידוע לחבר כי הנהלת קניבר_ שומרת לעצמה את הזכות לתת הטבות נוספות לחלק מחברי המועדון ,על
פי שיקוליה הבלעדיים.
 7.2עם ההצטרפות מקבל החבר על עצמו את תקנון המועדון המפורט להלן והמחייב בין
הצדדים .התקנון יפורסם באתר  www.kanibar.co.ilוהעתק ממנו יהיה ניתן לקבל ,ללא עלות,
בפניה להנהלת קניבר_בדרכי ההתקשרות כפי שמופיעים בסעיף . 6.1
 7.3הנהלת _קניבר_שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת ,על פי שיקול
דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת .החל ממועד שינוי התקנון ,יחייב הנוסח החדש
ובלבד שלא תיפגענה זכויות שנצברו בידי החברים עד לשינוי התקנון .נוסחו המחייב
של התקנון הוא שיהיה מצוי מעת לעת במשרדי הנהלת _קניבר_.
 4.8במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בכל
אמצעי המדיה ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 2.8על תקופתו ,פרשנותו ו/או הפרתו של תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל.
 6.8מטעמי נוחות בלבד ,כתוב תקנון זה בלשון זכר .כל שנכתב בלשון זכר יש לראות כנכון
גם בלשון נקבה.
הנהלת __קניבר__

