תקנון מועדון לקוחות אומה סושי בר
.1התקנון הוקם בהתאם למדיניות החברה ובהתאם לשיקוליה הבלעדיים.
.2הצטרפות למועדון הלקוחות הוא הצהרה מצד המצטרף כהינו מסכים לתנאי התקנון
והכתוב בו.
.3המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות כספיות ובמידה הנך קטין מתחת לגיל ,18הנך נדרש
ליידע את הורייך ולקבל את אישורם להצטרפות למועדון הלקוחות של האומה.
 4כללי המועדון-
*שיטת חלוקת הניקוד לחברי מועדון נקבעת בהתאם לשיקולה הבלעדית של החברה.
החברה רשאית לשנות את שיטת הניקוד בכל מועד שתבחר לנכון ובהתאם לשיקוליה
הבלעדי בלבד.
*מועדון הלקוחות הינו זכות ואינו מחייב את הלקוחות להצטרף אליו על מנת לרכוש את
מוצרי החברה .החברה יכולה להציע לכל לקוח להצטרף להיות חבר במועדון ,אך אינה
חייבת בכך והדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ויכול להשתנות מעת לעת.
*החברה רשאית להסיר חבר מועדון אשר לא מקיים את כללי התקנון של המועדון בהתאם
לשיקוליה ודעתה הבלעדי של החברה.
*צבירת הנקודות נעשית רק מרגע הצטרפות הלקוח למועדון הלקוחות .לא ניתן לצבור
נקודות רטרו – אקטיבית.
*צבירת הנקודות תחל רק מרגע ההצטרפות.
*אי – ידיעה של הלקוח על מועדון הלקוחות מכל סיבה שהיא לא מקנה ללקוח את הזכות
לקבל נקודות רטרואקטיבית.
*במקרה של אי הוספת נקודות עקב אי זיהוי הלקוח ,העניין ייבדק על ידי הנהלת מועדון
הלקוחות ולאחר אישור הזיהוי יוענקו ללקוח הנקודות.
* הטבת יום ההולדת תקפה אך ורק בחודש הקאלנדרי של תאריך יום ההולדת של חבר
המועדון ולא יהיה ניתן למימוש מעבר לתקופה זאת.
*סוג ההטבה עבור יום ההולדת הינו בהתאם לשיקוליה הבלעדי של החברה ויכול להשתנות
מעת לעת.
*החברה הינה רשאית לאזכר את הלקוח על הטבת יום ההולדת אך אי תזכורת אינה מקנה
ללקוח זכות להשתמש מעבר לתקופת השימוש.
*כל המבצעים הנוספים מעבר לצבירת הניקוד הינם בהתאם לשיקולה הבלעדי של החברה
ויכול להשתנות מעת לעת.
*הניקוד הנצבר הינו תקף למשתמש אחד בעל מספר טלפון אחד .לא ניתן להעביר נקודות
בין המשתמשים.
*לא ניתן להשתמש בזיהוי מועדון לקוחות בו זמנית יותר מהזמנה אחת.

*בעת הצטרפות למועדון הלקוחות של האומה סושי בר הנך מאשר את תנאי התקנון וכן
אישור לשליחת חומר פרסומי של החברה בכל סוג של אמצעי תקשורת.
החברה מאפשרת להיות חבר מועדון גם ללא קבלת חומר פרסומי ובתנאי שהלקוח ביקש
להסירו מקבלת חומרים פרסומיים.
*ביטול עסקה מכל סיבה שהיא תבטל באופן מידי את הניקוד השייך להזמנה זו.
*הצטרפות למועדון הינה ללא תשלום אך החברה רשאית לשנות מדיניות זו בכל עת בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי.
*לקוח המעוניין להסיר את חברותו במועדון עליו ליצור קשר טלפוני עם החברה ולבקש את
הסרתו ,החברה תסיר את חברותו תוך  14ימי עסקים.
*כל זכויות הקניין הרוחני של מועדון אומה סושי בר הינו רכושה הבלעדי של החברה לרבות
סמני מסחר,עיצובים גרפים ,וכיוצא מזה .נאסר לאסוף או להפיץ נתונים או לשכפלם או
להעתיק אותם בכל דרך או בכל צורה.

