תקנון ל"חלוקת הטבה למחזיקי כרטיס משקארד"
סחר משק מועדונים אגש"ח בע"מ הבעלים והמפעילה של מועדון "משקארד" תקיים מהלך
בשם "חלוקת הטבה למחזיקי כרטיס משקארד" (להלן" :המבצע") ,אשר תנאיו מפורטים
בזאת להלן:
מהות המבצע
 .1במסגרת המבצע יהיו זכאים חברי מועדון לקבל החזר כספי בדרך של זיכוי כרטיס
המועדון או מתנה ,לבחירתם ,והכל כמוגדר להלן וכמפורט בתקנון זה להלן.
הגדרות
 .2למונחים המופיעים בתקנון זה תהא נתונה המשמעות המפורטת להלן:
א" .אתר המועדון"  -אתר משקי שכתובתו ;www.meshekard.co.il
ב" .המועדון"  -מועדון "משקארד";
ג" .המתנה"  -החזר כספי שיוענק בדרך של זיכוי כספי לכרטיס המועדון או
אחת המתנות ו/או אחד השוברים ,הכל כפי שיפורסם ,לבחירתו;
ד" .חבר זכאי"  -חבר ו/או תושב הקיבוצים וההרחבות בקיבוצים ו/או תושב
מתנועת המושבים ו/או עובד התעשייה הקיבוצית;
ה" .חבר מועדון"  -חבר זכאי המחזיק בכרטיס מועדון תקף;
ו" .ישראכרט"  -ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ;
ז" .כרטיס מועדון"  -כרטיס אשראי בנקאי או חוץ בנקאי אשר משויך
במערכותיה של ישראכרט למועדון .לצורך תקנון זה ,כרטיס מועדון שהונפק
חלף כרטיס מועדון שבוטל מכל סיבה שהיא במהלך תקופת המבצע ,וכרטיס
המועדון המבוטל כאמור ,יחשבו ככרטיס מועדון אחד;
ח" .כרטיס מועדון תקף"  -כרטיס מועדון בתוקף אשר במסגרתו משולמים דמי
חבר למועדון בבעלותו של חבר המועדון;
ט" .מועד המימוש"  -מועד במהלך תקופת המבצע בו חבר המועדון יזמין את
המתנה.
י" .משקי"  -סחר משק מועדונים אגש"ח בע"מ;
יא" .תקופת המבצע"  1.2.2022 -בשעה  12:00עד  15.5.2022בשעה .12:00
מועדי המבצע ואופן ההשתתפות
 .3המבצע יתקיים במהלך תקופת המבצע.
 .4תנאי הזכאות:
א .חבר מועדון אשר יעמוד בכל התנאים המצטברים הבאים ("חבר מועדון
זכאי"):
כרטיס המועדון שלו יהיה כרטיס מועדון תקף במהלך תקופת המבצע
()1
(גם אם הונפק לו במהלך תקופת המבצע ובתנאי שהגיש את בקשת
הנפקת הכרטיס לא יאוחר מיום  ;)31.3.2022וכן-
במהלך תקופה של  12חודשים רצופים לפני מועד המימוש ,ביצע
()2
לפחות  5רכישות באמצעות כרטיס המועדון או בוצעו באמצעות
כרטיס המועדון רכישות בסכום מצטבר של לפחות ( ₪ 500להלן:
"תנאי הרכישות").
(להלן" :תנאי הסף")
יהיה זכאי למתנה אחת בלבד (החזר כספי או אחת המתנות) בגין כל כרטיס
מועדון תקף.
ב .מובהר כי:
חבר מועדון אשר עמד בתנאי הרכישות אולם הגיש בקשה לקבלת
()1
כרטיס מועדון מיום  1.4.2022ואילך ,לא יהיה זכאי למתנה.

קובץ חברי המועדון הזכאים המשקף את העמידה בתנאי הסף בכלל
()2
ובתנאי הרכישות בפרט ,יתעדכן אצל משקי אחת לשבוע .לפיכך,
אפשר וחבר מועדון אשר עמד בתנאי הרכישות במועד מסוים ,לא
יופיע כחבר מועדון זכאי באותו המועד .לפיכך ,חבר מועדון הסבור
שעמד בתנאי הרכישות ,אך לא יופיע כחבר מועדון זכאי במועד זה
או אחר ,יתבקש לבדוק את זכאותו בשנית שבוע ימים אחרי כן.
 .5משקי תפרסם בדרכים ובאופנים שייבחרו על ידה ,לרבות באתר המועדון ,את סכום
ההחזר הכספי ואת פירוט המתנות שיוענקו ,לבחירת חבר המועדון הזכאי .באחריות
חברי המועדון הזכאים לעקוב אחר הפרסומים הללו.
 .6במהלך תקופת המבצע ,חברי המועדון הזכאים יוכלו לבחור באתר המועדון את
המתנה .מועדי חלוקת המתנות בפועל יפורסמו באתר המועדון.
 .7לאחר בחירת מתנה באתר ,לא ניתן יהיה לבטלה ו/או לבחור מתנה אחרת.
סייגים והגבלת אחריות
 .8המבצע נועד לרווחת חברי המועדון ואינו עסקה או התחייבות לביצוע עסקה מטעם
משקי.
 .9למשקי עומדת הזכות להפסיק בכל עת את המבצע ו/או לבטל את המבצע ו/או
לשנות את תנאי המבצע בכל עת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
 .10משקי אינה הספק של המתנות אלא בתי עסק שונים אשר יספקו את המתנות בפועלו
כל תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעות לטיב ו/או לאיכות המתנה או השירות
תופנה אליהם  ,והאחריות בגין כל טענה ו/או נזק ו/או הפרה ו/או עוולה מכל מין וסוג
שהן לא תחול בשום אופן על משקי.
הוראות כלליות
 .11תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין משקי לבין חברי המועדון הזכאים שיבחרו
להשתתף במבצע.
 .12תקנון המבצע כפוף לחוקי מדינת ישראל ,לרבות חוקי המס ,לשינויים בהוראות החוק
וכן לכל תקנה ו/או חקיקת משנה אחרת התקפה מכוח חוק.
 .13התקנון ימצא לעיונם של חברי המועדון באתר המועדון.
 .14במקרה של תביעה מקום השיפוט הבלעדי הינו בתחום השיפוט של בתי המשפט
בעיר תל-אביב-יפו.
 .15למידע נוסף בקשר למבצע ניתן לפנות לשירות הלקוחות של משקי בטלפון  *8417או
באמצעות "צור קשר" באתר המועדון.

