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תקנון " Calלתת סיכוי"
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חברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מ וחברת דיינרס קלוב ישראל בע"מ (להלן ביחד)"Cal" :
בשיתוף עמותת "ילדים בסיכוי" (להלן" :העמותה") מעניקות ללקוחותיה מחזיקי כרטיס תקין
ותקף ,הנחות במעמד החיוב.
ההטבה תוענק למחזיק הכרטיס ,כהגדרתו בהסכם ההנפקה ,הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.
שיוך הכרטיסים להנחות יבוצע באופן אוטומטי.
מובהר כי כרטיסי פרי פייד שהונפקו על ידי בנק הדואר וכרטיסי  B2Bאינם זכאים לקבלת
ההנחות .חברת  Calרשאית להוסיף ו/או לגרוע קבוצה/ות לקוחות זכאיות.
ההנחות יינתנו למחזיקי כרטיס כאמור ,בעסקות שיבוצעו בבתי עסק אשר הצטרפו למתן ההנחות
(להלן" :בית עסק משתתף") ,באמצעות חברת "טקטיקום יתרונות שיווקיים בע"מ" (להלן:
"טקטיקום").
במקביל למתן ההנחה כאמור ,בכל עסקה המבוצעת בבית עסק משתתף ,מעניק בית העסק תרומה
לעמותת "ילדים בסיכוי" (להלן" :העמותה") ,והכל בהתאם לתנאים המפורטים בזאת להלן.
לקוחות המחזיקים בכרטיס תקין ותקף של  Calו/או דיינרס מסוג ויזה ,מאסטרקארד או דיינרס
(להלן" :מותגי  )"Calומבצעים עסקה באחד מבתי העסק המשתתפים ,בהתאם לרשימה המופיעה
באתר האינטרנט של  ,Calייהנו מהנחה במעמד החיוב .מובהר כי ייתכן וחלק מבתי העסק יכבדו
את כל מותגי הכרטיסים ו/או חלקם .לפיכך ובטרם ביצוע עסקה בבית העסק ,על הלקוח לבדוק
באתר  Calמי מבתי העסק מכבד את כרטיס המותג באמצעותו הוא מעוניין לבצע את העסקה.
ההנחה תינתן במעמד החיוב בשיתוף בתי העסק המגויסים על ידי טקטיקום ,בהתאם לשיעור
הנקוב ליד כל בית עסק כמפורט באתר האינטרנט של .Cal
שיעור ההנחה ו/או התרומה עשוי להשתנות מעת לעת ואף להתבטל ללא הודעה מוקדמת יובהר כי
בפועל ,תינתן ההנחה בהתאם לנתונים המעודכנים במערכות  Calבמועד ביצוע העסקה.
בתכניות בהן מתאפשרת צבירה להמחאת מועדון ו/או צבירה למיילים ו/או צבירה לחיסכון ו/או
כל צבירה אחרת ,לא יינתן החזר כספי במעמד החיוב כאמור לעיל והצבירה תתבצע במסגרת
המועדון אליו משויך הכרטיס .כיום ,מתאפשרת צבירה כאמור במועדוניםMiles ,PowerCard :
" ,& Moreמפתח דיסקונט" (במסלול חיסכון") .רשימה זו עשויה להשתנות מעת לעת ויש להתעדכן
בפרטים המלאים באתרי המועדונים.
מובהר כי  Calאינה אחראית לטיב המוצרים ו/או השירותים המוענקים על ידי בתי העסק ו/או
לתוכן הפרסום.
מקום בו נוכחה  Calלדעת כי נעשה שימוש בהטבה בניגוד לאמור בתקנון זה תהיה  Calרשאית
לחייב את בעל הכרטיס בעלות ההטבה.
על מנת ליהנות מההטבה לקוח הזכאי למימוש ההטבה ,ישלם באמצעות כרטיס אשראי של Cal
אשר עליו להיות תקין ,תקף ובעל מסגרת אשראי פנויה מספקת לביצוע התשלום במועד ביצועו.
ל Cal-עומדת הזכות להפסיק בכל עת את ההטבות ו/או לשנות את תנאיהן בכל עת עפ"י שיקול
דעתה הבלעדי וזאת אף ללא הודעה מראש.
הלקוח מסכים לכך כי  Calאינה צד לעסקה שבין הלקוח לבין בתי העסק.
מובהר כי תלונת לקוח בנוגע לקבלת או אי קבלת הטבות תטופל רק במקרה בו התשלום בוצע
באמצעות כרטיס אשראי של .Cal
כל תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעות לנכונות הפרסום ו/או לטיב ו/או לאיכות השירות תופנה
לבית העסק הרלוונטי ,והאחריות בגין כל טענה ו/או נזק ו/או הפרה ו/או עוולה מכל מין וסוג שהן
לא תחול בשום אופן על .Cal
תקנון זה כפוף לחוקי מדינת ישראל ,לרבות חוקי המס ,לשינויים בהוראות החוק וכן לכל תקנה
ו/או חקיקת משנה אחרת התקפה מכוח חוק.
התקנון יימצא לעיונם של לקוחות  Calבאתר האינטרנט ,במשרדי  Calברחוב תפוצות ישראל ,13
גבעתיים.
במקרה של תביעה מקום השיפוט הבלעדי הינו בתחום השיפוט של בתי המשפט בעיר תל-אביב-
יפו.
על אף שמושקעים מאמצים להבטחת תקינות רשימת בתי העסק בהם מוענקת ההנחה ,הרי
שלעיתים ייתכנו מקרים בהם תתרחש תקלה אשר תפגע בתהליך מתן ההנחה .בכל מקרה בו לא
ניתנה הנחה כמובטח ,אנו מזמינים אותך ליצור קשר עם שירות הלקוחות של  Calבטלפון03- :
 5726444ואנו נפעל בהקדם האפשרי לבירור העניין ולתיקון התקלה ,ככל שאירעה כזו.
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