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מועדון ) cashoutלהלן" :המועדון"( ,הינו מועדון לקוחות
.1א .התקנון מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי החברות וההצטרפות למועדון cashout ,תהא רשאית לשנות ו/או
להוסיף ,בכל עת ,הוראות ,נהלים וכללים ,שיבואו במקום ו/או בנוסף על הקיימים ושיחולו על חברי המועדון.
הצטרפות ,חברות ודמי חבר
.2א .תקנון זה יחול על כל מחזיקי כרטיס מועדון ) cashoutלהלן" :כרטיס המועדון"( ,וכל עוד כרטיס המועדון הינו בר
תוקף וחברות המחזיק בכרטיס המועדון לא בוטלה על ידי החברה ,בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי )להלן:
"החבר" או "חבר המועדון"(.
.2ב .כרטיס המועדון הינו כרטיס אישי ואינו ניתן להעברה ,והשימוש בו ייעשה אך ורק על ידי מי ששמו מופיע על גביו.
.2ג .המבקש להצטרף למועדון יגיש בקשת הצטרפות למועדון וימלא את כל הטפסים הנוגעים לכך cashout .יהא
שיקול דעת בלעדי אם לקבל לקוח כחבר במועדון או לסרב לקבלו )ואף להפסיק חברות קיימת במועדון( לרבות,
בין היתר ,בשל סירוב הבנק של הלקוח לאשר את ההרשאה לחיוב חשבונו של הלקוח ,ולמבקש לא יהיו כל
טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כנגד המועדון ו/או  cashoutו/או מי ממנהליהן ו/או שלוחיהן ו/או הפועלים
מטעמן ,במידה ובקשתו תידחה כאמור.
.2ד .החברות במועדון היא לתקופה של שנה בלבד ,כל עוד החבר לא הודיע ל cashout -בהודעה בכתב מטעמו ,על
רצונו להפסיקה ,וכל עוד לא בוטלה ,כאמור בסעיף  2.1לעיל.
.2ה .החבר יחויב בדמי חבר למועדון מידי שנה בסכום שייקבע ,מעת לעת ,על ידי ) cashoutלהלן" :דמי החבר"(.
דמי החבר למועדון ייגבו באמצעות חיוב כרטיס האשראי האישי.
.2ו .במידה וחבר המועדון יפסיק את חברותו במועדון ,מכל סיבה שהיא ,בתוך שלושים ימים מיום ההצטרפות
למועדון או מיום חידוש החברות במועדון יושבו לו מלוא דמי החבר ששילם ,במידה וחבר המועדון יפסיק את
חברותו ,לאחר חלוף שלושים ימים מיום ההצטרפות למועדון או מיום חידוש החברות ,לא יהיה זכאי להשבת
דמי חבר יחסיים בגין התקופה שנותרה עד לתום התקופה שעבורה שילם.
זכויות החבר
.3א .המועדון פועל בשיטת החזר כספי באמצעות הנחת מועדון בגין קניות של החבר בכל אחת מהרשתות החברות
כיום במועדון ,או שתהיינה חברות בו בעתיד ,על פי רשימה מסודרת של הרשתות והזכיינים ועל-פי הנחיות
העסקים בלבד.
.3א .1.החברות במועדון  cashoutמקנה הנחה בגובה ידוע מראש ,בהתאם לקריטריונים מול בעל העסק וידוע
כי ההנחה אינה בכפל מבצעים ו/או גוברת על הנחת החנות הקיימת.
.3ב .החברות במועדון תקנה לחבר את הזכויות הבאות:
עם ביצוע תשלום באמצעות כרטיס המועדון ,יקבל חבר המועדון הנחה )להלן" :כסף המועדון"( באופן אוטומטי,
בהתאם לגובה ההנחה המוסכם מול העסק ,לסכום הקניה ,לרשת ,למוצר ,לעיר בה בוצעה הקניה ,ולקריטריונים
נוספים שייקבעו על-פי שיקול דעתה של  .cashoutיודגש ,כי ללא הצגת כרטיס המועדון וביצוע התשלום
באמצעותו ,לא יינתנו ההטבות כמפורט ,וההנחה תהיה בגין תשלום שנעשה באמצעות כרטיס המועדון בלבד
ובכפוף לתנאי המבצע.
.3ב .1.בנוסף ל"כסף" המועדון ,יהיה זכאי החבר להטבות נוספות במסגרת מבצעים מיוחדים לחברי המועדון
שיפורסמו מעת לעת בכפוף למבצעי החנויות.
.3ג .חבר מועדון המחזיר פריט לאחת מרשתות המועדון ,יציג בעת ההחזרה את כרטיס המועדון ואת חשבונית
הקניה המקורית ,ובמקרה של החזר התשלום יבוטל גם "כסף" המועדון ,אשר קיבל החבר בגין הרכישות
האמורות.
שונות
.4א .ידוע לחבר ,כי המידע שמסר בעת הרשמתו למועדון ייכלל במאגר מידע של  ,cashoutהמשתמשים במאגר ,בין
היתר ,גם למטרת דיוור ישיר/דיוור בדואר אלקטרוני ותפעול המועדון ,וכמו כן ,מסכים חבר המועדון למסירת
מידע שהצטבר אצל הרשתות לגבי רכישותיו ברשתות השונות ,ל .cashout
ידוע לחבר כי לא חלה עליו כל חובה חוקית למסור את המידע האמור ,ומסירתו תלויה ברצונו ובהסכמתו ,אשר
ניתנת כאמור לעיל בסעיף זה.
.4ב cashout .שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילותו של המועדון ,מכל סיבה שהיא ,בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי והמוחלט ,תוך מתן הודעה מראש של ) 30שלושים( יום ,אשר תפורסם באתר המועדון.

