תקנו כרטיס רשת קפה עלית אספרסו בר :Prepaid
תקנו זה חל על הרוכשי והמחזיקי בכרטיס רשת קפה עלית אספרסו בר ".
 .1הגדרות
למונחי הבאי תיוחד בתקנו זה המשמעות הנקובה בציד:
 " . 1.1החברה" – חברת שטראוס גרופ בע"מ מרחוב הסיבי  49פ"ת 49517
" . 1.2הכרטיס" – כרטיס מגנטי אישי נטע לשימוש חוזר ,אשר יונפק על ידי החברה למחזיק בו כנגד תשלו ,ואשר
ההטבות המוקנות בו והשימוש בו יהיו בהתא להוראות תקנו זה.
 1.3אתר האינטרנט בכתובתwww.strauss-group.com :
 .2הוראות תקנו זה ,על התיקוני שיחולו בו מעת לעת ,יחולו על כל רכישה ושימוש בכרטיס .רכישת והחזקת הכרטיס
מעידה על הסכמת לאמור בתקנו כפי שיתעדכ מעת לעת.
 .3החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות תקנו זה בכל עת ובלא צור בהודעה על כ ,מעבר
לפרסו הנוסח העדכני של הוראות התקנו ו/או תנאי השימוש באתר .האחריות המלאה להכרת הוראות תקנו זה כפי
שיהיו מעת לעת חלה עלי בלבד .הנוסחי העדכניי של תקנו זה ,ימצאו בכל עת בכתובת האתר.
 .4הכרטיס אינו מהווה ולא יהווה בכל אופ שהוא כרטיס חיוב כמשמעו של מונח זה בחוק כרטיסי חיוב ,התשמ"ו – 1986
וחוק זה לא יחול על הכרטיס ו/או השימוש בו.
 .5הכרטיס מזכה את המחזיק בו עד לגובה הסכו שיטע בו בעת רכישתו בהתא לגובה הסכו שישול על ידי הרוכש,
ובהתא לתנאי שיסוכמו בי החברה לבי הרוכש בעת רכישת הכרטיס ולאמור בתקנו שיופיע באתר.
 .6הכרטיס נית לטעינה חוזרת בהתא לתנאי טעינתו הראשונית .בכל טעינה סכו המינימו לטעינה הינו  ,₪ 100מעבר
לסכו המינימו .נית לטעו בכפולות של  ₪ 50וזאת עד למקסימו של ₪ 500
 .7מקסימו הטעינה האפשרית על הכרטיס הינו  .₪ 500לא יתאפשר לטעו סכו הגבוה מסכו זה.
 .8טעינת הכרטיס תהא אפשרית במשרדי החברה ו/או במקומות העסק של העסקי המשתתפי ו/או באתר ו/או
במקומות אחרי ,כפי שתמצא החברה לנכו על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .9לחברה הזכות לשנות ולתק את תנאי הרכישה של הכרטיס וכ את תנאי הטעינה מחדש ,הכל בהתא למוסכ ע
רוכש הכרטיס בעת רכישתו או בעת טעינתו מחדש ,לפי העניי והכל בהתא לתנאי התקנו .החברה זכאית ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,שלא להיענות לבקשה לרכישת הכרטיס או לטעינתו מחדש.
 . 10כרטיס יקנה למחזיק בו את הזכות להשתמש בו ולשל באמצעותו עבור רכישה של מוצר)י( ו/או שירות)י(
שירכוש בעסקי המשתתפי עד לגובה הסכו הטעו בכרטיס שברשותו.
 . 11לא נית לרכוש באמצעות הכרטיס מוצרי נוספי כפי שיעודכ בבתי העסק.
 . 12הכרטיס לא יומר במזומ ו/או בכל הטבה כספית אחרת.
 . 13לא יינת עוד במזומ במעמד רכישת מוצרי בבית עסק ו/או בכלל.
 . 14כרטיס פגו ו/או מזוי לא יכובד .כרטיס שאבד לא ישוחזר.
 . 15הכרטיס יקנה הטבה של  10%בסניפי רשת קפה עלית אספרסו בר
 . 16יובהר כי ההטבה תינת רק על תשלו באמצעות הכרטיס .במידה והתשלו יפוצל כ שחלקו יתבצע באמצעות מזומ
או אמצעי תשלו אחר ,ההנחה לא תינת על החלק היחסי המשול באמצעי שאינו הכרטיס.
 . 20בכל רכישה שיבצע המחזיק באמצעות הכרטיס ,יחויב הכרטיס בסכו כל רכישה כאמור ,אשר יגרע מהסכו הטעו
עליו .יתרת הסכו הטעו בכרטיס ניתנת לשימוש ברכישה /רכישות הבאות.
 . 21החברה תעשה ככל יכולתה על מנת שנית יהיה לקבל באמצעות האתר מידע בדבר הרכישות שבוצעו באמצעות
הכרטיס ויתרת הסכו הטעו בכרטיס ,באופ ובדר שהחברה תמצא לנכו ומועיל .לחברה הזכות להוסי ו/או לשנות את
אמצעי קבלת המידע כאמור ,בי בדר של מענה טלפוני ובי בכל דר אחרת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 . 22מובהר בזאת ,כי תנאי ההתקשרות בי מחזיק הכרטיס לבי העסק ממנו נרכש)ו( מוצר)י( ו/או שירות)י( באמצעות
הכרטיס הינ באחריות הבלעדית של מחזיק הכרטיס ואותו בית עסק ממנו רכש המחזיק מוצר)י( ו/או שירות)י(
באמצעות הכרטיס.
 . 23כל הרוכש ו/או המחזיק בכרטיס מצהיר ומסכי בזאת ,להקמתו של מאגר מידע וכ לרישומו של מאגר מידע זה ,ככל
שהדבר יידרש.
 . 24רוכש ו/או מחזיק בכרטיס מסכי בזאת מרצונו ששמו ופרטיו האחרי וכ כל מידע שייצבר בחברה ו/או אצל הגופי
עימ קשורה החברה ,בגי ההחזקה ו/או השימוש בכרטיס ,ישמשו את החברה בפעולותיה באופ ששימוש במידע הנ"ל
לא ייחשב בכל אופ שהוא פגיעה בפרטיות.
 . 25הנתוני יישמרו במאגר שטראוס גרופ שמספרו  , 369753המשמש לש מסירת הודעות שיווקיות.
 . 26במקרה של אובד או גניבה של הכרטיס יודיע על כ מחזיק הכרטיס לסני עלית קופי הקרוב ,כולל הזדהות לש
דיווח והמש טיפול ,וע קבלת הודעתו תחסו החברה את השימוש בכרטיס במידה ונית לאתרו באמצעות הפרטי
שנמסרו על ידי מחזיק הכרטיס.
 . 27במקרה של אובד או גניבת הכרטיס כאמור ,מותנית אחריותה של החברה בכ שהתקבלה אצלה הודעת המחזיק
כאמור לעיל ,ובכל מקרה אחריות החברה תהא מוגבלת ליתרת הסכו הטעו בכרטיס בעת קבלת ההודעה על גניבתו או
אובדנו כאמור ובאפשרות לאתרו.
 . 28החברה רשאית לתק ו/או לשנות הוראות תקנו זה ,כול ו/או חלק ,לפי שיקול דעתה הבלעדי .הודעה על שינוי
התקנו תפורס באתר ותחייב ממועד פרסומה באתר.

