תקנון הטבת אמזון למצטרפים לכרטיס ביטקארד –
קופון בשווי  40$למימוש ברכישה מעל  100$באתר www.amazon.com
תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם תתנהל הטבת קופון בשווי  40$באתר
 www.amazon.comעבור מצטרפים חדשים לכרטיס ביטקארד של כאל כמפורט להלן:
 .1הגדרות:
"אמזון" –  Amazon Inc.או כל מוכר המשתמש בפלטפורמה שלה ומוכר ללקוחות בישראל
במסגרת מבצע זה (.)eligible sellers
"אפליקציית ביט" – אפליקציית תשלומים של הבנק.
"אתר אמזון" או "האתר".www.amazon.com :
"בנק הפועלים" או "הבנק" :בנק הפועלים בע"מ.
"ההטבה" – קופון אחד בלבד בשווי של ( 40$דולר ארה"ב) למימוש עבור רכישה באמצעות
כרטיס ביטקארד של המוצרים המשתתפים במבצע באתר  ,www.amazon.comבשווי
מינימלי של  100$במסגרת הזמנה בודדת (סכום הרכישה המינימלי אינו כולל עלויות משלוח,
מיסים וחיובים אחרים העשויים לחול על ההזמנה) .מתן ההטבה כפוף לגמר מלאי ההטבות.
"כאל"  -כרטיסי אשראי לישראל בע"מ.
"כרטיס ביטקארד" – כרטיס אשראי של מועדון ביטקארד (מועדון אותו מפעיל הבנק) תקין
ותקף שהונפק על ידי כאל עבור הלקוח ,באמצעות רישום באפליקציית ביט של הבנק.
"לקוח" במבצע – יחיד שכאל הנפיקה עבורו במהלך תקופת המבצע כרטיס ביטקארד (ושלא
הונפק לו טרם מועד זה כרטיס ביטקארד) ,ושבתקופת המימוש הנו בעל כרטיס ביטקארד תקין
ותקף.
"המוצרים המשתתפים במבצע"  -מוצרים שנמכרים ונשלחים ע"י אמזון/המוכרים
המשתתפים במבצע באתר .)eligible sellers( www.amazon.com
"מלאי ההטבות" –  7,500קופונים למימוש בפועל ,בהתאם לשיקול דעת כאל והבנק.
"קופון" – תו דיגיטלי בשווי  40דולר שתפיק אמזון ושיימסר ע"י כאל ללקוחות הזכאים
להטבה ,בכפוף לגמר מלאי ההטבות.
"תנאי

שימוש

אמזון"

–

תנאי

השימוש

המופיעים

באתר

אמזון

בכתובת:

https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=GLSBYFE9M
.GKKQXXM
"תקופת המבצע" – התקופה בה לקוחות זכאים להנפיק כרטיס ולקבל את הקופון החל ביום
 22.11.2021ועד ליום  10.12.2021בשעה  23:59שעון ישראל או עד גמר מלאי ההטבות ,לפי
המוקדם.
"תקופת המימוש" – התקופה בה ניתן לממש את ההטבה (הקופון) שהיא החל ביום 22.11.2021
ועד ליום  31.12.2021בשעה  23:59שעון ישראל.
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 .2כללי:
 .2.1מימוש הקוד מהווה הסכמה מצדך לתקנון זה ועל כן ,באחריותך לקרוא אותו בקפידה
בטרם תקבל ו/או תממש את ההטבה .התקנון מהווה גם הסכם כללי בין הלקוח לבין
הבנק ולבין כאל.
 .2.2תנאי תקנון זה מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד ,אך מיועדים ומופנים אל כל
המגדרים.
 .3תקופה והיקף ההטבה:
 .3.1ההטבה היא לזמן מוגבל ובהיקף מוגבל .בתקופת המבצע יונפקו קופונים ל7,500-
הלקוחות הראשונים שיונפק להם כרטיס ביטקארד ,ושלא הונפק להם טרם מועד זה
כרטיס ביטקארד .מימוש הקופון מוגבל לתקופת המימוש כהגדרתה לעיל והנו כפוף
להוראות תקנון זה ולתנאי שימוש אמזון .לאחר תקופת המימוש הקופונים לא יהיו
עוד תקפים למימוש.
 .3.2בכפוף לכל דין ,הבנק או כאל יהיו רשאים להפסיק עם מתן ההטבות או לשנות את
תנאי תקנון זה ,לפי שיקול דעתם הבלעדי ,בכל עת ומכל סיבה שהיא ,לרבות במהלך
תקופת המבצע.
 .3.3מובהר כי תנאי תקנון זה כפופים לשינויים ולהוראות כל דין ו/או הוראות כל רשות
מוסמכת ,לרבות בנק ישראל .כל הודעה בדבר שינוי התקנון ו/או מתן ההטבות לרבות
הפסקתן תפורסם לפי שיקול דעת הבנק כאמור לעיל ובכפוף לדין.
 .4ההטבה ומימושה:
 .4.1מובהר שרק לקוח ,כהגדרתו לעיל ,שעומד בתנאי תקנון זה ובתנאי שימוש אמזון ,יהיה
זכאי לקבל ו/או לממש את ההטבה.
 .4.2בכפוף למלאי ההטבות ,לקוח שיצטרף לכרטיס ביטקארד ושכאל תנפיק לו כרטיס
ביטקארד במהלך תקופת המבצע ,יקבל מכאל מסרון הכולל את פרטי הקופון והמאשר
את ביצוע הזמנת כרטיס ביטקארד ("המסרון") .המסרון כאמור ישלח למספר הטלפון
הנייד של הלקוח אותו הוא הזין בעת הבקשה להנפקת כרטיס ביטקארד ,כפי שהוא
שמור במאגרי כאל .יובהר כי לא ניתן לקבל את המסרון למספר טלפון שאינו רשום או
מעודכן במאגרי כאל ,ולקוח שלא סיפק לכאל את מספר הטלפון הנייד העדכני שלו,
לא יהיה זכאי לקבלת ההטבה ו/או לממשה ,ולכאל ו/או לבנק ו/או לאמזון לא תהיה
כל אחריות בשל האמור.
 .4.3לצורך מימוש ההטבה (הקופון) יש לבצע הזמנה באתר אמזון של מוצרים מבין מגוון
המוצרים אשר משתתפים במבצע ,בסכום כולל של  100דולר לפחות .סכום הרכישה
המינימלי אינו כולל משלוח ,מיסים וחיובים אחרים העשויים לחול על ההזמנה
(כלומר ,כדי להיות זכאי למימוש ההטבה ,על סכום הרכישה הבסיסי ,הכולל את שווי
המוצרים מושא ההזמנה ,להיות בסך מינימלי של  - 100$כל חיוב אחר לא ייכלל
בחישוב סכום הרכישה המזכה במימוש ההטבה) .למען הסר ספק ,כל תשלומי החובה
שיחולו על ההזמנה ,לרבות מיסים ,משלוח ,וכל חיוב אחר ,יחושבו על בסיס סך
המוצרים מושא ההזמנה לפני מימוש ההטבה (כלומר ,סכום של  100$ומעלה).
תשלומי החובה כאמור הינם באחריות הלקוחות בלבד.
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 .4.4בעת התשלום ,בעמוד הצפייה בהזמנה( ,)review your orderיש להזין תחת רובריקת
פרטי התשלום את מספר הקופון ,ולוודא כי הוא כתוב ,וכי אכן נעשתה הנחה במחיר
הסופי .
 .4.5יש לבצע את ההזמנה עם כרטיס הביטקארד שהונפק ללקוח במהלך תקופת המבצע.
 .4.6לקוח שפרטי המסרון הכולל את הקופון נמחקו ,אבדו או נשכחו ממנו ,יוכל לפנות
לכאל על מנת לקבל מסרון חדש ,ובלבד שהלקוח לא מימש את ההטבה.
 .5אחריות
 .5.1מובהר ,כי כאל ובנק הפועלים אינם צד לעסקה שבין הלקוח לבין המוכר באתר
 ,www.amazon.comואינם אחראים לטיב השירות ו/או המוצר שיסופקו ו/או
תקלות מכל מין וסוג שהוא שתיגרמנה על ידו .מובהר ,כי בכל מקרה תוגבל אחריותם
של כאל ובנק הפועלים ו/או מי מטעמם לסכום ההטבה בלבד.
 .5.2במקרה ולקוח יהיה זכאי להחזרת מוצר שנרכש באמצעות ההטבה הנ"ל ,הזיכוי
הכספי יהיה שווה לערך הסכום ששולם בפועל בגין המוצר ,בכפוף למדיניות ההחזרות
וההחזרים של אמזון התקפה באותה העת.
 .5.3יובהר כי אין במתן ההטבה כדי להוות המלצה ו/או הבעת דעה של כאל או הבנק לגבי
אופיים של המוצרים ותכונותיהם.
 .5.4הצילומים ו/או בפרסומים בקשר עם ההטבה באתר ו/או באפליקציית ביט ו/או בכלל
מיועדים להמחשה בלבד ואין לראות בהם תיאור מחייב של המוצרים ו/או בכלל.
 .5.5כאל ובנק הפועלים יהיו פטורים מכל אחריות בגין כל נזק ,הפסד ,הוצאות ותשלומים
העלולים להיגרם ,במישרין או בעקיפין ,עקב עיכוב בקבלת הקופון.
 .6שונות
 .6.1כל לקוח זכאי למימוש הטבה אחת בלבד (ללא תלות במספר חשבונות אמזון או מספר
כרטיסי ביטקארד שהונפקו).
 .6.2ההטבה הינה אישית וחד פעמית ,ולא ניתן להעבירה ו/או למוכרה מחדש ,לפדותה
במזומן או בשווה ערך מזומן וכיו"ב.
 .6.3יובהר כי לא יינתן עודף או זיכוי חלקי ,או אפשרות להשתמש בחלק מההטבה.
 .6.4בדיקת הזכאות לקבלת ההטבה ללקוח תהיה לפי מספר תעודת הזהות שלו .המסרון
ישלח ללקוח בצורה אוטומטית לאחר שביצע הזמנה חדשה לראשונה של כרטיס
ביטקארד בצורה תקינה עם כל הפרטים הנדרשים והנכונים.
 .6.5אין כפל מבצעים והנחות ,ואין כפל קופונים ,ולא ניתן לממש את ההטבה על הזמנה
שכבר הוזמנה שלא במסגרת המבצע ותנאי תקנון זה.
 .6.6ההצעה ביחס למבצע זה תקפה אלא אם נאסרה על פי דין.
 .6.7הקופון אינו תקף לגבי שוברי מתנה ,תוכן דיגיטלי ,מכשירי  Kindleואביזרים נלווים
למכשירי .Kindle -
 .6.8אי עמידה בתנאים המפורטים הנ"ל ,תוביל לביטול ההטבה כלפי הלקוח המפר.
 .6.9בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים
אחרים בדבר ההטבה ,לרבות באתרי אינטרנט שונים ו/או בעיתונים ו/או במודעות,
תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 .6.10פניות בנוגע לזכאות לקוח לקבלת ההטבה ,יופנו לשירות הלקוחות של כאל
בטלפון 03-5726444 :בימים א'-ה' בין השעות .16:00-8:30
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על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל ,וסמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע
.6.11
להוראות התקנון ו/או להטבה תהא לבתי המשפט בתל אביב-יפו בלבד בכל טענה שבין
הלקוח לבין הבנק או כאל .טענות בין הלקוח לבין  Amazon.comהינם בכפוף לתנאי
השימוש של . Amazon.com
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