תקנון הטבות בעסקאות באמצעות Apple Pay
תקנון הטבת ביצוע עסקות באמצעות הנייד -

 .1פיצה משפחתית מתנה ברשת דומינוס פיצה
 .1.1מהות ההטבה:
ישראכרט תעניק ללקוחות זכאים אשר קונים באמצעות  Apple Payב ₪ 100-ומעלה (מצטבר) בתקופת המבצע ,פיצה משפחתית (ללא תוספות)
באיסוף עצמי ברשת דומינוס ,מתנה.
את הפיצה ניתן לקבל עם הצגת קוד קופון אותו יקבלו במסרון לנייד לאחר התשלום בארנק (מוגבל ל 20,000-מימושים ראשונים).
"תקופת המבצע" – רכישות שיבוצעו בשירות התשלומים  APPLE PAYונקלטו במערכות ישראכרט בין התאריכים 28.12.2021 :עד ל-
.30.03.2022
זכאים להטבה :לקוחות ישראכרט אשר סיימו הרשמה לתשלום בנייד באמצעות  APPLE PAYבמכשירי  IOSשל אפל התומכים בשירות ושילמו
עבור הרכישות באמצעות  APPLE PAYבתקופת המבצע.
אין צורך להוריד קוד הטבה.
 .1.2התניות להטבה :קונים באמצעות  Apple Payב ₪ 100-ומעלה (מצטבר) ומקבלים קוד לפיצה משפחתית בדומינוס פיצה
(ללא תוספות) ,באיסוף עצמי בלבד.
א.

למשלמים עם  Apple Payבתקופת המבצע באמצעות כרטיסי אשראי שהונפקו ע"י ישראכרט בע"מ ושניתן לשלם בארנק באמצעותם
(להלן" :הכרטיס").

ב.

קבלת ההטבה בביצוע רכישה באמצעות הנייד בטאצ' בלבד .מובהר כי לקוחות שיבצעו עסקה באמצעות הכרטיס ולא באמצעות ,Apple Pay
לא יהיו זכאים לקבל את ההטבה.

ג.

על ביצוע עסקאות רכישה באמצעות  Apple Payיחולו הוראות תנאי השימוש בשירותים הדיגיטליים של ישראכרט או של הבנק בשירות
תשלום בנייד ותנאי שירות של  Appleושירות התשלומים המתקדמים של  . Apple Payבביצוע עסקת רכישה ,המשתתף מביע את הסכמתו
לתנאים אלה.

ד.

לקוח/ה זכאי/ת לקוד מסכום עסקאות הרכישה נטו ששולמו בפועל בקופה בתקופת המבצע.

ה.

עסקאות שבוצעו פיזית בבתי עסק בארץ בלבד (לא כולל רכישות .)on-line

ו.

קבלת קוד הקופון הינו חד פעמי לפי ת.ז .

ז.

לאחר ביצוע התשלום בסך  ₪ 100ומעלה באמצעות  , Apple Payישלח ללקוח/ה מסרון (הודעת  )SMSבו יצויין קוד הקופון לקבלת פיצה
משפחתית באיסוף עצמי מתנה ברשת דומינוס פיצה.

ח.

קבלת ההטבה ומימושה מהווה את הסכמת הלקוח לקבלת הודעות  smsלאחר מימוש ההטבה ,שמטרתן לספק מידע ללקוח על מימוש
ההטבה ועל קבלת קוד הקופון (לפי העניין וההטבה הרלוונטית).

ט.

ניתן לממש את קוד ההטבה עד ה 31.03.2022 -בסניפי רשת דומינוס פיצה .ההטבה מוגבלת ל 20,000 -מימושים ראשונים .ישראכרט
שומרת לעצמה את הזכות לבטל או להאריך או לקצר או להפסיק את ההטבה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא
הודעה מוקדמת.

י.

הטבה אחת ללקוח בתקופת המבצע.

יא.

הזמנת הפיצה באתר /אפליקציית דומינוס פיצה בלבד .לא ניתן להזמין בסניפים או בטלפון .איסוף עצמי מסניפי הרשת.

יב.

תוספות על גבי הפיצה בתוספת מחיר.

יג.

המבצע אינו מתייחס לקטגוריית צי`יזי קראסט או פיצה סיציליאנית.

יד.

פיצה ללא גלוטן ו/או פיצה מבצק כוסמין כרוכה בתוספת תשלום של .₪ 3

טו.

טל"ח.

 .1.3זכאים לקבל את ההטבה
א.

זכאים לקבל את ההטבה לקוחות אשר עומדים בתנאים המצטברים הבאים ("לקוח זכאי" או "משתתף"):

ב.

אדם פרטי ,תושב ו/או אזרחי ישראל ו/או בעל היתר שהייה חוקית בישראל אשר גילו עולה על  18שנים.

ג.

מחזיק כרטיס אשראי של ישראכרט אשר שויך על ידי הלקוח ,ובאישור ישראכרט ,לשירות התשלומים של  Apple Payלמכשירים ניידים
תומכים מבוססי מערכת הפעלה ( IOSטלפון נייד מסוג  iPhone 6ומעלה).

ד.

תקנון זה יחול על לקוחות המחזיקים בכרטיסי "מאסטרקארד" המונפקים ע"י ישראכרט ,אשר צרפו כרטיס מאסטרקארד לארנק ()Wallet
של  Apple Payואשר אישרו את תנאי השימוש של ישראכרט או של הבנק בשירות תשלום בנייד ותנאי שירות של  Appleושירות
התשלומים המתקדמים של  ,Apple Payומהסוגים המפורטים להלן בלבד:

* כרטיסים המחויבים בהרשאה לחיוב חשבון (כרטיסים חוץ בנקאיים);

* כרטיסים המונפקים במסגרת הסדר הנפקה (כרטיסים בנקאיים) עם הבנקים :פועלים ,איגוד,יהב ,פאג"י ,מסד ,הבינלאומי ,יו בנק ,אוצר החייל;
* כרטיסים של המועדונים הבאים (הן כרטיסים חוץ בנקאיים והן כרטיסים בנקאיים) הוט ,חבר ,לייף סטייל פלוס ,רמי לוי ,ויקטורי,DAILY+,
 ,BENEFIT ,EXTRA MEMBERSמשקארד ,+LIVING,העסק שלי ,מועדון יותר ,קורפורייט ,יחד ,מגיע לך יותר ,טוב ,עדיף,
 ,Turkish airlines miles &smilesאשמורת ,זול ובגדול.
למען הסר ספק ,מובהר כי כרטיסים המונפקים במסגרת הסדר הנפקה (כרטיסים בנקאיים שאינם בהסדר הנפקה של בנק יהב) וכן כרטיסים
מהסוגים הבאים (לרבות בבנק יהב) ,:כרטיסי רכש ,כרטיסי תדלוק ,כרטיסי דיירקט ,כרטיסי  , ISRACASHכרטיסי , Webכרטיסי  , SPכרטיסים
נטענים ,תווי קניה ,כולל כרטיס נטען ביטוח לאומי ,ו/או כרטיסים המשויכים על בנק לשימוש הבנק ,מכל מין וסוג שהוא ,אינם זכאים לקבלת
ההטבה הנ"ל.
ה.

קיים את התנאים המפורטים בתקנון זה במלואם.

 .2אחריות
 .2.1ישראכרט אינה אחראית בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הוצאה שיגרמו ,בין במישרין ובין בעקיפין ללקוח מחמת כל מעשה ו/או
מחדל ו/או רשלנות ו/או הפרת חובה שבחוק של בתי העסק ,עובדיו ,מורשיו ו/או מחמת כל הפרה מצד בית העסק של זכות כלשהי
שבדין בקשר עם ההטבה ותנאיה וכן הוראות תקנון זה.
 .2.2מובהר כי ישראכרט אינה אחראית בשום דרך לאיכותו וטיבו של המוצרים שיסופקו בעת מימוש ההטבות ,מכל סיבה שהיא.
 .2.3הלקוח מסכים מראש לכך ישראכרט תהיה רשאית לשנות את תנאי ההטבות ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,וללקוח לא תהיה
כל טענה בנוגע לכך.
 .2.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן ,ישראכרט רשאית שלא לאשר ללקוח לממש את ההטבה ו/או לבטל את זכאותו ככל שאינו עומד
בתנאים המפורטים בתקנון.
 .2.5קבלת ההטבות מהווה ,בין היתר ,הצהרה של כל לקוח לפיה הוא ממלא אחר הוראות תקנון זה ,ומקבל על עצמו את הוראות
תקנון זה במלואן.
 .2.6ישראכרט לא תישא בכל אחריות לכל תקלה טכנית הקשורה במימוש ההטבות ,לרבות תפעול האפליקציה ואפליקציית
התשלומים של  ,Apple Payוהיא אינה מתחייבת כי השירותים הניתנים באפליקציה ואפליקציית התשלומים של  Apple Payכולם
או חלקם ,יינתנו כסדרם בלא הפסקות וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה לא מורשית למחשבי ישראכרט או מפני קלקולים,
נזקים או תקלות בתוכנה ,בחומרה ובקווי תקשורת ,אצל ישראכרט ו/או אצל מי מספקיה ו/או מי מטעמה.
 .2.7מימוש ההטבות תלוי ,בין היתר ,בצדדים שלישיים .ישראכרט אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה
אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו ללקוח ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור.
 .3הוראות כלליות
 .3.1ההטבות תינתנה אך ורק ללקוחות אשר צרפו כרטיס לאפליקציית התשלומים  Apple Payואישרו את תנאי השימוש של ישראכרט
בשירות תשלום בנייד ותנאי התשלומים המתקדמים של .Apple Pay
 .3.2בכל מקרה בו יפר לקוח את הוראות תקנון ההטבה ו/או במידה שיועלו חשדות של שימוש לרעה בזכאות להטבות הניתנות ,תהא
ישראכרט רשאית למנוע את קבלת ההטבות ,כאמור בתקנון זה ,ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כנגדה ו/או כנגד מי
מטעמה בגין מניעת קבלת ההטבות בנסיבות דנן.
 .3.3ישראכרט  ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,תהיה רשאית לשנות את תנאי ההטבות (לרבות תקופת ההטבות) ו/או הוראות
תקנון זה בכל דבר ועניין וזאת עקב אילוצים שאינם תלויים ישראכרט ו/או מכל סיבה אחרת .כן תהיה רשאית ישראכרט לבטל
ההטבות בכל עת על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי וללא הודעה מוקדמת .למשתתפים לא תהיה כל טענה בדבר הפסקת
תקופת ההטבות ו/או שינוי תנאיהן כאמור בסעיף זה.
 .3.4בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים כלשהם בדבר ההטבות ,בכל אמצעי שהוא,
תגברנה הוראות התקנון.
 .3.5כותרות הסעיפים הינן לנוחות ההתמצאות בלבד ,ולא תהא להן משמעות לעניין פרשנות התקנון.
 .3.6בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה או ברבים.
 .3.7על הוראות התקנון לגבור על כל הוראות אחרות המתפרסמות במדיה.
 .3.8תקנון ההטבה כפוף לחוקי מדינת ישראל ,לשינויים בהוראות החוק וכן לכל תקנה ו/או חקיקת משנה אחרת התקפה מכוח חוק.
 .3.9בכל מחלוקת שעניינה תנאי ההטבה ,תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב  -יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.

