קאש אאוט  -תקנון כרטיס ההטבות Cash out -
 .1קאש אאוט  cash out -הוא מיזם קהילתי (להלן יקרא" :קאש אאוט")
1א .המיזם מעניק אפשרות לרכוש את כרטיס ההטבות של קהילת הקרוספיט בישראל (להלן יקרא" :הכרטיס")
"הכרטיס" נקרא :קאש אאוט  cash out -והינו כרטיס הטבות בלבד.
1ב .התקנון מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי רכישת הכרטיס ,קאש אאוט יהיה רשאי לשנות ו/או להוסיף,
בכל עת ,הוראות ,נהלים וכללים ,שיבואו במקום ו/או בנוסף על הקיימים ושיחולו על כל רוכשי/מחזיקי הכרטיס.
1ג .תקנון זה יחול על כל רוכשי/מחזיקי "הכרטיס" בעבר בהווה ובעתיד.
 .2רכישת כרטיס ההטבות קאש אאוט
2א" .הכרטיס" הינו כרטיס אישי ואינו ניתן להעברה ,והשימוש בו ייעשה אך ורק על ידי מי ששמו מופיע על גביו.
2ב .המבקש לרכוש את "הכרטיס" יוכל לעשות כן באתר האינטרנט של קאש אאוט בכתובת www.cashout.co.il
2ג .לקאש אאוט יהא שיקול דעת בלעדי אם לאפשר את רכישת "הכרטיס" או לסרב (ואף להפסיק תוקף כרטיס קיים)
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 קאש אאוט ו/או מי מעובדיו ו/או מנהליו ו/או נציגיו ו/או הפועלים מטעמו,
במידה ובקשתו תידחה כאמור.
2ה .תוקף "הכרטיס" הינו לתקופה של שנה בלבד (שנה קלנדרית) ,כל עוד מחזיק "הכרטיס" לא הודיע לקאש אאוט
בהודעה בכתב ו/או במייל מטעמו ,על רצונו להפסיקו ,וכל עוד לא בוטל ,כאמור בסעיף 2ג לעיל.
תוקף "הכרטיס" יתחדש בכל שנה מחדש וכרטיס חדש עם תוקף מעודכן ישלח בדואר אל מחזיק "הכרטיס".
2ה .דמי רכישת "הכרטיס" (להלן" :דמי רכישת הכרטיס") ייגבו באמצעות חיוב כרטיס אשראי בהוראת קבע
מידי שנה ,בסכום שייקבע ,מעת לעת ,על ידי קאש אאוט.
2ו .במידה ומחזיק "הכרטיס" ביקש להפסיק את החזקת "הכרטיס" מכל סיבה שהיא ,כפי שמופיע בסעיף 2ה
בטרם חלפה שנה  -לא יתבצע חיוב בגין דמי "רכישת הכרטיס" לשנה נוספת.
במידה וכבר חלפה שנה מיום רכישת הכרטיס  -לא יינתן כל פיצוי  /זיכוי  /החזר כספי מלא ו/או חלקי ומחזיק
"הכרטיס" לא יהיה זכאי להשבת "דמי רכישת הכרטיס" היחסיים בגין התקופה שנותרה
עד לתום התקופה שעבורה שילם.
 .3זכויות מחזיק הכרטיס
3א .הכרטיס מעניק מגוון הטבות/הנחות (להלן" :ההטבות") בעת רכישה במגוון עסקים בכל הארץ.
3ב" .ההטבות" יינתנו "למחזיק הכרטיס" בלבד ,בעת הצגת "הכרטיס" כשהוא בתוקף על ידי בעל הכרטיס בלבד,
בכל אחד מבתי העסק המקיימים ו/או יקיימו בעתיד שיתוף פעולה עם קאש אאוט( .בית העסק יכול וראשי לדרוש
הצגת תעודה מזהה בנוסף להצגת "הכרטיס")
3ג .רשימת בתי העסק המקיים שיתוף פעולה עם קאש אאוט מופיעה באתר קאש אאוט ומתעדכנת מעת לעת.
3ד" .ההטבות" לרבות גובה ההנחה ותנאי ההנחה המעניק כל בית עסק הינם קבועים ובאחריותו של בית העסק בלבד.
3ה .לקאש אאוט אין ולא תהיה כל אחריות במשירין או בעקיפין על אופי וטיב המכירה  /איכות השירות  /טיב המוצרים /
שעות הפתיחה  /כיבוד ההטבה  /של כל בעלי העסקים המקיימים שיתוף פעולה עם קאש אאוט ,האחריות
הבלעדית והמלאה בכל ההתנהלות בבתי העסק לרבות מחירים  /תנאי החלפה  /מכירה  /ביטול היא של בתי
העסק בלבד.
3ו .קאש אאוט לא תיקח כל אחריות מלאה ו/או חלקית על עסקאות שהתקיימו בבתי העסק המקיימים שיתוף פעולה
עם קאש אאוט.
 .4שונות
4א .ידוע למחזיק הכרטיס ,כי המידע שמסר בעת רכישת "הכרטיס" ייכלל במאגר מידע של קאש אאוט שישתמש
במאגר ,בין היתר ,גם למטרת דיוור ישיר/דיוור בדואר אלקטרוני ותפעול מחזיקי הכרטיסים ,וכמו כן ,מסכים
מחזיק הכרטיס למסירת מידע שהצטבר אצל הרשתות לגבי רכישותיו ברשתות השונות.
4ב .קאש אאוט שומר לעצמו את הזכות להפסיק את פעילותו של המיזם ,מכל סיבה שהיא ,בהתאם לשיקול דעתו
הבלעדי והמוחלט ,תוך מתן הודעה מראש של ( 30שלושים) יום ,אשר תפורסם באתר האינטרנט של קאש אאוט.
4ג .ט.ל.ח

