תקנון – "מועדון המיליון"
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הגדרות:
"החברה"

יוניון מוטורס בע"מ ,ח.פ ,155781115 .מרח' יגאל אלון  11ת"א.
טלפון ,88-3731999 :פקס'.89-1155878 :

"העוזרת לחברה"

יהושע טי בי דבליו איי פרסום ושיווק בע"מ ,ח.פ.153179117 .

"אתר המועדון"

millionsclub.toyota.co.il

"המועדון"

מועדון לקוחות המנוהל ע"י החברה ,ואשר פרטיו מובאים לעיל ולהלן בתקנון
זה.
חברי המועדון יהנו מהטבות הבאות:
 .5הטבות חד פעמיות פוליש לרכב וניקוי פנימי לרכב (מושבים ושטיח
מרכב).
 .3הטבות שוטפות ה ניתנות למימוש בעת הגעת הרכב לטיפול שוטף:
 51% .3.5הנחה על טיפולים שוטפים.
 51% .3.3הנחה על חלפים מקוריים.
 .3.9הנחה על החלפת צמיגים פעם בשנה – עד  7צמיגים (הנחה
בשיעור של  18%ממחיר הצמיג במחירון יבואן הצמיגים).
 51% .3.7הנחה בתיקוני פחחות וצבע.
 .3.1החלפת מגבים פעם בשנה.
כמו כן ,חברי המועדון יוכלו להעלות לאתר המועדון את "סיפור הרכב" שלהם
( בכפוף לסייגים שיובאו בתקנון זה להלן).
ההצטרפות למועדון וההנאה מההטבות כפופה למילוי ושליחת טופס
הצטרפות דרך אתר המועדון או באמצעות אחת מסוכנויות מורשות טויוטה.

"טופס הצטרפות
מקוון" או "טופס
הצטרפות מודפס"

טופס הכולל :פרטי רכב (מספר רישוי וצילום רישיון הרכב הכולל מד אוץ),
פרטים אישיים (שם פרטי ,שם משפחה ,טלפון נייד וכתובת דוא"ל פעילה).

"היצרן"

חברת  Toyota Motor Corporationו/או מי מחברות הבנות שלה

"חבר המועדון"

חבר במועדון הוא זה )5( :ש עמד בכל תנאי מתנאי תקנון זה; ( )3שלא נפסל
מלהיות חבר במועדון על פי הוראות תקנון זה; ( )9שלא נמנעה ממנו קבלה
למועדון עפ"י הוראות תקנון זה; ( )7שהוכרז כחבר מועדון על ידי החברה לפי
המנגנון המפורט בתקנון זה;

"ההטבות"

ההטבות המובאות תחת הגדרת המועדון לעיל.
מובהר ,כי ההטבות יינתנו לרכב טויוטה ,שאת פרטיו מילא חבר המועדון
בטופס ההצטרפות ,עם לפחות  388,888ק"מ (כלומר ,ההטבות לא יינתנו
לרכבי טויוטה אחרים שעשויים להיות בבעלות הלקוח)
החברה ו /או מי מטעמה רשאיות לשנות ו/או להחליף ,בכל עת ,את זהות
ההטבות ,כולן או חלקן ,ו/או את כמותן ו/או להוסיף עליהן הטבות נוספות לפי
שיקול דעתה הבלעדי .עדכונים לעניין זה יפורטו בתקנון הנמצא במשרדי
החברה.
מרגע ההצטרפות למועדון וקבלת ההטבות ,לא תעמוד לחבר המועדון כל
טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה ,לרבות בגין
מימוש ההטבות או אי מימושן לפי העניין ובהתאם לסוג ההטבות ,איכותן,

התאמתן לצרכי החברה ,ולרבות בשל כל שינוי בהן מכל סוג שהוא.
מובהר בזאת כי קבלת ההטבות הינה בכפוף לעמידה בכל הוראות תקנון זה.
"סוכנויות מורשות
טויוטה"
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סוכנויות המורשות ע"י החברה לשיווק ולמתן שירות לרכבי טויוטה המיובאים
לישראל על ידה .רשימת הסוכנויות המורשות מובאת באתר החברה,
ומעודכנת על ידה מעת לעת.

כללי:
.3.5

בכל מקרה של סתירה ו /או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים
כלשהם בדבר המועדון ,לרבות באתר המועדון ו/או בכל דרך אחרת ,למעט הודעה מטעם
החברה בדבר שינוי תקנון זה ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

.3.3

תשומת ליבו של חבר המועדון מופנית לכך כי ייתכן כי יעודכן התקנון ,על פי שיקול
דעתה הבלעדי של החברה ו/או העוזרת לחברה .התקנון המעודכן יהיה זמין במשרדי
החברה .נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא הנוסח המעודכן ,אף אם המשתתף או
אדם אחר הסתמך על נוסח קודם.

.3.9

לא ניתן לערער על תנאי הקבלה למועדון ו/או על כל עניין הנוגע אליהם ,וקביעתה של
החברה ו /או עוזרת החברה בעניין זה תהא סופית ומוחלטת ולא יבוא אחריה דבר.

.3.7

תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אך כל האמור בו מיועד לנשים וגברים
כאחד.

הצטרפות למועדון:
.9.5

רשאי להצטרף למועדון אדם העונה על כל התנאים שלהלן )5( :מלאו לו ( 58שמונה
עשרה) שנים; ( )3הוא אזרח ישראל; ( )9נמצא בבעלותו רכב ,מתוצרת היצרן ,אשר יובא
ע"י חברת יוניון מוטורס בע"מ ואשר רשיון הרכב שלו מראה מד אוץ של לפחות 388,888
ק"מ; ( )7עמד בכל תנאי מתנאי תקנון זה ,לרבות מסירת פרטיו האישיים באתר המועדון.
מובהר בזאת כי קטינים מתחת לגיל  11אינם רשאים להצטרף למועדון ולא יזכו
להטבות.

.9.3

אדם המעוניין להצטרף למועדון ,ימלא טופס הצטרפות מקוון באתר המועדון ,או טופס
הצטרפות מודפס באחת מסוכנויות מורשות טויוטה ,בהתאם לפירוט המובא באתר החברה,
וכן יידרש לקרוא תקנון זה .בהקשר זה יובהר ,כי מילוי טופס הצטרפות מהווה אך בקשה
להצטרף למועדון ,ואינו מהווה ראיה או הבטחה לקבלת הטבות כלשהן.

.9.9

לאחר קבלת טופס ההצטרפות אצל החברה ,וידוא הפרטים המובאים בו על ידה ,ובמידה
והצטרפות הלקוח למועדון תאושר ,תישלח אל הלקוח הודעת דוא"ל המאשרת את
הצטרפותו למועדון ,בה תפורטנה ההטבות הניתנות מתוקף חברות במועדון .על הלקוח
להגיע אל אחת מסוכנויות מורשות טויוטה עם רכבו בכדי לממש את ההטבות .יודגש ,כי
ההטבות יינתנו לרכב טויוטה עם לפחות  388,888ק"מ (כלומר ,ההטבות לא יינתנו לרכבי
טויוטה אחרים שעשויים להיות בבעלות הלקוח).

.9.7

אדם שיעמוד בתנאי סעיף  9זה (וכן ביתר תנאי התקנון) יוכל להצטרף למועדון .יובהר כי
החברה ו /או מי מטעמה רשאיות לפסול כל מבקש להצטרף למועדון ,לפי שיקול דעתן
הבלעדי .חבר המועדון או המבקש להצטרף אליו ,אשר נפסל כתוצאה מהפרה של כל תנאי
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מתנאי תקנון זה ,לא יעלה כל טענה ו/או תביעה ו /או דרישה כלפי החברה ומי מטעמה
בקשר עם פסילתו.
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העלאת תכנים:
.7.5

החברים במועדון יתבקשו להעלות לאתר המועדון סיפור המתאר איך גמע רכבם את
נסועתו .החברה תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,שלא לאשר את פרסומו
באתר המועדון של הסיפור האמור ,ולחבר המועדון לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או
דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין כך.

.7.3

מובהר בזאת כי חבר המועדון נותן מראש ובעצם הצטרפותו למועדון ,וכתנאי לקבלת
ההטבות ,את הסכמתו לחברה לעשות שימוש במידע שהתקבל ממנו כראות עינה,
ולפרסמו באמצעי תקשורת שונים לרבות  -טלוויזיה ,עיתונות ,אינטרנט  -פייסבוק
ואינסטגרם ,שילוט חוצות ומסכי חוצות ,מבלי שתינתן לו ו/או למי מטעמו ע"י החברה ו/או
מי מטעמה תמורה כלשהי בגין כך.

הגבלות לגבי העלאת תכנים:
.1.5

חבר המועדון מסכים ,מאשר ומצהיר לגבי התכנים שאותם הוא העלה ,כי-:
.1.5.5

הוא האדם היחיד אשר יצר את התכנים.

.1.5.3

בכל מקרה שבו אדם אחר יצר את התכנים ,חבר המועדון מצהיר מפורשות כי
לחברה אין כל אחריות בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך וכל האחריות בקשר
עם האמור וכל נזק שייגרם יוטל על חבר המועדון.

.1.5.9

ידוע לחבר המועדון שחל איסור מוחלט להעלות לאתר המועדון כל תוכן המפר
כל דין או הסכם ,או תוכן אשר פרסומו יהווה הפרה של כל דין או הסכם ,לרבות
אך לא רק תכנים אשר שימוש בהם או פרסומם יהווה או עשוי להוות (יחדיו
להלן" :תוכן אסור"):
.1.5.9.5

הפרה של זכויות צדדים שלישיים ,לרבות זכויות יוצרים ,פרטיות,
סימני מסחר ,סימני שירות ,מדגמים ,זכויות מוסריות או כל זכות
קניין רוחני אחרת;

.1.5.9.3

הפרה של דיני לשון הרע או הוצאת דיבה או פגיעה בשמו הטוב
של אדם ו/או גוף כלשהו;

.1.5.9.9

הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה;

.1.5.9.7

הפרה של דיני הגנת הפרטיות;

.1.5.9.1

הטעיה של צרכן;

.1.5.9.1

פרסום גלוי או סמוי למתחרה של החברה או לכל מוצר אחר שאינו
מיוצר או נמכר על ידי החברה;

.1.5.9.1

פגיעה ברגשות הציבור או כל חלק ממנו;
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.1.5.9.8

הפרת חוזה או חובת אמון או סודיות;

.1.5.9.3

שקרי ,מטעה או מסולף;

.1.5.9.58

התחזות לאדם אחר ו /או הולכת שולל משתתפים אחרים;

.1.5.9.55

לזהות אישית אנשים אחרים ,מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום
זהותם;

.1.5.9.53

תוכן בעל אופי טורדני ,פוגע ,מעליב ,עוין ,מאיים ,גס רוח ,בעל
אוריינטציה פורנוגראפית או בעל אופי מיני בוטה;

.1.5.9.59

עידוד אלימות ,אפליה ,שנאה או גזענות;

.1.5.9.57

חשיפת פרטים של קטין ,המזהים אותו ,את פרטיו האישיים ,מענו
ו /או דרכי ההתקשרות עמו ו /או פגיעה בפרטיותו של קטין ו/או
פרסום תמונת קטין ,ללא אישור הוריו או האפוטרופוס שלו;

.1.5.9.51

עידוד התנהגות פלילית או שימוש או פרסום המקים עילה לתביעה
או אחריות אזרחית ,או העלול לגרום לחברה נזקים;

.1.5.9.51

כל תוכנת מחשב ,קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב
("וירוס") ,לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני ,תולעים
( ,)wormsונדלים ( ,)vandalsיישומים מזיקים (Malicious
) Applicationsוכיו"ב ,וכן תוכנות לא חוקיות ו/או כל תוכן שהינו
דואר זבל ( )spamאו שעלול לשמש לצורך הפצת דואר זבל.

.1.3

חבר המועדון יפצה ו/או ישפה את החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן ,מיד עם
דרישתן הראשונה ,בגין כל נזק אשר ייגרם להן כתוצאה מתביעה ו/או דרישה ו/או טענה
של חבר המועדון ו/או כל צד ג' שהוא ,ואשר נובעים מהפרה של מי מהוראות  1.5לעיל.

.1.9

החברה ו/או העוזרת לחברה שומרות לעצמן את הזכות לפסול לפרסום ו/או לחדול מלפרסם,
בכל עת ,מכל סיבה ועפ"י שיקול דעתן הבלעדי ,כל תוכן אשר קיים חשש כי הוא נופל לגדר
תוכן אסור ו/או איננו הולם את מדיניות החברה ו/או מכל סיבה אחרת ,כל זאת מבלי
שתהיינה חייבות לנמק את שיקול דעתן והבסיס לפעולתן האמורה.

קניין רוחני:
חבר המועדון מצהיר ומתחייב כלפי החברה ,לגבי התכנים שאותם העלה לאתר המועדון בעצמו,
ואשר לא הועלו על-ידי החברה ו/או מי מטעמה ,כדלהלן:
.1.5

התכנים שהועלו ,הינם מקוריים ונוצרו על ידי חבר המועדון בלבד ,וכי חבר המועדון הוא
בעל כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים ,וזאת עד להע ברתם לבעלות החברה כמפורט
בתקנון זה .חבר המועדון מצהיר ומתחייב ,כי התכנים ,חלקם ומקצתם אינם מועתקים מכל
גורם כלשהו ,לרבות מאתרי אינטרנט אחרים ו/או יצירות אחרות ו/או כל מקור בלתי מוכר
אחר ו/או בלתי חתום על ידי אדם אחר ,כי לא נעשה כל שימוש שהוא בזכויות צדדים
שלישיים ללא אישורם ,וכי אין בשימוש בתכנים ו/או בהצגתם כל הפרה של זכויות יוצרים
ו/או הפרה של פרטיות ו זכויות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא.
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.1.3

במשלוח התכנים לחברה מעביר חבר המועדון לבעלותה המלאה והבלעדית של החברה,
ללא תמורה ,את כל הזכויות בהם ,לרבות כל זכויות היוצרים הנובעות מהם ,החברה תהא
רשאית לעשות בהם שימוש בכל דרך ,לרבות להעתיק ,לשכפל ,להפיץ ,לשווק ,לשדר,
להעמיד לרשות הציבור ,לעבד ,לערוך ,לתרגם ולהשתמש בתכנים בכל דרך אחרת ,וכן
להעניק רישיון משנה לשימוש בזכויות אלה – כולן או חלקן – לכל צד שלישי ,באתרי
אינטרנט ,בדברי דפוס ,לרבות בעיתונים ,ובמגזינים ,במדיות דיגיטאליות ,ברשתות
התקשורת ,לרבות תקשורת חוטית ,אל-חוטית ,סלולארית ,כבלים ולווין ,ובכלל זה גם
במקרה שהחברה או צד שלישי כלשהו יפיקו הכנסה בגין השימוש שייעשה בתוכן כאמור.
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,יובהר כי החברה תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לעשות
שימוש בתכנים למטרות מסחריות ופרסומיות כלשהן.

.1.9

יובהר ויודגש ,כי חבר המועדון לא יהא רשאי לדרוש ו /או לתבוע כל תמורה או פיצוי
עבור העברת כל הזכויות בתכנים המרכיבים אותו כמפורט לעיל.

.1.7

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,חבר המועדון מצהיר ומתחייב כי לא יעלה כל טענה ו/או
תביעה ו/או דרישה בקשר עם הזכויות המוסריות בתכנים.

.1.1

חבר המועדון מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או העוזרת
לחברה ו /או מי מטעמן בגין כל שינוי בתכנים שיתבצע על ידי החברה ו/או העוזרת לחברה
ו /או מי מטעמן על פי שיקול דעתן המוחלט והבלעדי.

.1.1

חבר המועדון מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או העוזרת
לחברה ו /או מי מטעמן בקשר עם כל שימוש שייעשה בתכנים על פי שיקול דעתן המוחלט
והבלעדי ,והכל מבלי לקבל ממנו הרשאה נוספת ו/או לשלם לו תמורה בגין השימוש
כאמור.

.1.1

בנוסף ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה מובהר בזאת ,כי חבר המועדון יפצה
ו/או ישפה את החברה ו/או העוזרת לחברה ,מיד עם דרישתן הראשונה ,בגין כל נזק אשר
ייגרם להן כתוצאה מתביעה ו/או דרישה ו/או טענה של חבר המועדון ו/או כל צד ג' שהוא
בקשר עם זכויות היוצרים של החברה בתכנים על כל מרכיביהם.

קבלת ההטבות:
.1.5

החברה ו/או מי מטעמה תיצור קשר עם חבר המועדון באמצעות דואר אלקטרוני.

.1.3

ככל שלא אותר חבר המועדון ו /או נפסל בגין אי עמידתו בתנאי תקנון זה ו/או קיים חשד כי
הצטרפותו למועדון הושגה בדרכים שאינן כשרות ( לרבות ביצוע עבירה פלילית ו/או עוולה
אזרחית ,ובכלל זאת פריצה לאתר המועדון או מסירת מידע שגוי) ו/או כי אינו מעוניין
להצטרף למועדון ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ,אזי תיפסל חברותו של חבר
המועדון .מובהר כי חבר מועדון שנפסל לא י היה זכאי לכל פיצוי שהוא מהחברה או מי
מטעמה.
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פטור מאחריות:
.8.5

חבר המועדון מצהיר בזאת ,כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו ,כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה ,מנהליהן ,עובדיהן ,ו/או מי מטעמן ,בכל הקשור
והמתייחס לחברות במועדון ,להצטרפות (או אי ההצטרפות) אליו ו/או לקבלת ההטבות
שמקנה החברות .חבר המועדון מצהיר בזאת ,כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי
ניתנת לביטול או לשינוי.

.8.3

החברות במועדון וכן מימוש ההטבות הינן באחריותו הבלעדית של חבר המועדון .החברה
ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן לא תישאנה באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף),
הפסד ,אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו למי מן החברים ,והקשור ,במישרין או
בעקיפין ,עם החברות במועדון.

.8.9

יובהר ,כי החברה ,מנהליה ,עובדיה וכל מי מטעמה ,אינם אחראים לאיכות או טיב
ההטבות ו/או השירות הניתן במסגרתן ,ואינם אחראים בכל צורה שהיא לנזקים ,הוצאות או
תקלות כלשהן בקשר עם ההטבות .מימוש ההטבות יהיה באחריות חבר המועדון ובהתאם
להוראות כל דין ,ולחבר המועדון ו/או מי מטעמו לא תעמוד כל דרישה ו/או תביעה ו/או
טענה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה ו /או מי מטעמן ככל שייגרם לו ו/או למי מטעמו
נזק ו/או פגיעה ו/או הוצאה ו/או הפסד בקשר עם ההטבות.

.8.7

חבר המועדון מצהיר ,מסכים ומאשר כי ידוע לו כי חברות במועדון ,הנערכת בהתאם
לתקנון זה ,משלבת מרכיבים של שעשוע ואף הנאה שהוענקו לו עם הצטרפותו למועדון וכי
יתכן כי על אף מאמצי החברה ,עשויים להתרחש אירועים ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או
תקלות ,אשר יש בהם כדי למנוע ממנו מלממש את ההטבות ,והוא מסכים לפטור את
החברה ו/או העוזרת לחברה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ,ולא יהיה זכאי לכל פיצוי,
שיפוי או סעד בגינם.

.8.1

בהצטרפותו למועדון מסכים חבר המועדון כי כל תקלה ,שיבוש ,איחור וכד' ,אשר מקורם
בכוח עליון ,מלחמה ( לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל) ,שביתה ,פיגועים,
אסונות טבע וכיו"ב ,בין בארץ ובין בכל מקום אחר ,או כל אירוע אחר אשר אינו תלוי
בחברה ו/או מי מטעמה ,לא ייחשב כלל להפרה של תקנון זה ,ולא יזכה את חבר המועדון
בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו /או תביעה כנגד החברה ו/או
העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן.

.8.1

החברה ו/או העוזרת לחברה אינן מתחייבות שהמועדון לא יופרע או יתקיים ללא מגבלות
או הפסקות ,ינוהל ללא טעויות ,יהיה חסין מפני נזקים ,קלקולים ,אי דיוקים ,שגיאות
ותקלות .מובהר בזאת ,כי בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל ,תהא החברה
לפי שיקול דעתה הבלעדי רשאית לנקוט כל צעד על מנת למזער ו/או לנטרל את האמור,
לרבות להפסיק את פעילות המועדון ו/או לנקוט בכל צעד אחר ,ולחבר המועדון לא תעמוד
כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן בקשר
עם האמור.

.8.1

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מובהר כי עיבוד הנתונים במסגרת המועדון נסמך על
אתר המועדון שאינו בבעלות החברה ,ואשר אינו חסין מכל טעות או תקלה .החברה אינה
מתחייבת כי פעילות המועדון תתנהל ללא תקלה ,שגיאה" ,נפילה" או טעות ,ולחבר
המועדון לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה או בקשר לכך .כמו כן ,מודגש ,כי פעולת
אתר המועדון כפופה לזמינות ולתקינות של רשת האינטרנט ,ולפיכך לא תהיה לחבר
המועדון כל טענה ,דרישה או תביעה בגין כל נזק ,אבדן ,הפסד ,פגיעה בסיכויים או הוצאה
שייגרמו לו עקב טעות ,נפילה ,שיבוש ,איחור או תקלה שנבעו מרשת האינטרנט כאמור.
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.9

.8.8

בכל מקרה בו יוכח כי תקלה ,פגיעה או רשלנות של המנסה להצטרף למועדון מנעה ממנו
מלהיות חבר במועדון ו/או מלזכות בהטבות ו/או לממש את ההטבות ,תהיה החברה ו/או
העוזרת לחברה פטורות מאחריות.

.8.3

החברה תהיה רשאית למסור כל מידע ,לרבות אודות חבר המועדון ,אשר יידרש ממנה על
פי חוק ו/או על פי הוראה של רשות מוסמכת.

הצהרות והתחייבויות חבר המועדון:
מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או כל דין ,מצהיר ומתחייב חבר המועדון
כלפי החברה כי:

.11

.3.5

כל הפרטים והמידע שמסר הינם נכונים ומדויקים.

.3.3

מלאו לו  58שנים.

.3.9

חבר המועדון יישא בכל אחריות ,ויפצה וישפה את החברה ו/או את מנהליה ו/או עובדיה
ו/או מי מטעמה ,מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן ,בגין כל נזק (לרבות נזקים ישירים,
עקיפים ,נסיבתיים ,תוצאתיים ,הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין) ,הפסד ,אובדן ,הוצאות,
מכל מין וסוג ,וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ,בגין כל טענה דרישה ו/או תביעה הנובעת
ממעשה ו /או מחדל שלא כדין הקשורים בדרך כלשהי להפרה במישרין ו/או בעקיפין של מי
מסעיפי תקנון זה.

.3.7

ידוע לו ש החברה אינה נושאת בכל אחריות באשר לאובדן פרטים של מי מהמשתתפים
כתוצאה מכשל טכני ,ואשר כתוצאה ממנו נמחקו ,הושמדו או שובשו פרטים אישיים אשר
נשלחו במסגרת החברות במועדון.

שונות:
.58.5

בהצטרפותו למועדון ,מסכים ,מאשר ומצהיר חבר המועדון ,כי קרא את תקנון המועדון וכי
הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו ,וגם אם לא קרא את התקנון ,הוא מסכים כי התקנון
יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

.58.3

חבר המועדון ,מסכים ומאשר כי דבר השתתפותו ו/או חברותו במועדון ,אפשר שיסוקרו,
יצולמו וישודרו ,באמצעי תקשורת ,לרבות בטלוויזיה ,בשילוט ,בעיתונות ,באתר המועדון
ו/או באתרי אינטרנט אחרים ,וכי עצם חברותו במועדון מביעה את הסכמתו לפרסום ו/או
צילום שמו ותמונותיו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים ,לרבות במסגרת פרסומים
וקידום מכירות של החברה ו/או מי מטעמה.

.58.9

בכל מקרה שיוכח ,כי רשלנות של החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן מנעה
מאדם מלהצטרף למועדון ו/או מלזכות בהטבה במסגרת החברות במועדון ,יוגבל הפיצוי לו
יהיה זכאי לגובה עלות הגלישה באינטרנט על מנת להיכנס לאתר המועדון.

.58.7

ההצטרפות למועדון אסורה על עוזריהם ,עובדיהם ,מנהליהם ,שותפיהם ובני משפחותיהם
של החברה והעוזרת לחברה.

.58.1

למען הסר ספק ,החברות במועדון לפי תקנון זה אינה מהווה הגרלה כהגדרתה בסעיף
 377לחוק העונשין ,וזאת בשל העובדה כי ההצטרפות אליו תלויה ביכולת ולא בגורל.

-7-

.58.1

הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד .סמכות השיפוט
הייחודית נתונה באופן בלעדי לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב.
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