תקנון הטבה – כרטיס לסרט ופופקורן ברשת בתי הקולנוע  , Hot Cinemaינואר 2020
התנאים שלהלן יחולו על מתן השירותים וההטבה ועל בקשת הלקוח לקבל את הקופון או ההטבה.
בית העסק המספק את השירותים וההטבה:
.1
אלקו סינמה שותפות מוגבלת מס' שותפות .550277842
)להלן" :בית העסק"(.
.2

השירותים וההטבה:
בכפוף לתנאי תקנון זה ,בית העסק יעמיד לרשות לקוחות בנק הפועלים את האפשרות
לרכוש ,במהלך תקופת מימוש הקופונים ,כרטיס לסרט ומנת פופקורן בגודל קטן ברשת בתי
הקולנוע  Hot Cinemaבמחיר של  15ש"ח לכרטיס אחד יחד עם מנת פופקורן קטן אחת,
וזאת כנגד הצגת קוד קופון או מילוי פרטיו כמפורט להלן.
מחיר כרטיס לסרט ומנת פופקורן קטן בבית העסק ,לפני ההטבה ,הינו  59ש"ח.
מימוש ההטבה הינו באחת הדרכים שלהלן-
) (1רכישת כרטיס בקופת בית הקולנוע והצגת קוד קופון בן  12ספרות בקופת בית
הקולנוע.
) (2רכישת כרטיס באתר בית העסק ומילוי פרטי קוד הקופון בעת הרכישה.
רכישת הכרטיס באתר בית העסק כרוכה בתשלום לבית העסק של דמי שירות מקוון
בסך  4ש"ח לכל כרטיס בנוסף למחיר הכרטיס.
הכרטיס הינו להצגת סרטים המוצגים-
) (1בכל אולמות בתי הקולנוע ,למעט אולמות  VIPאו תלת מימד ולמעט הקרנות
מיוחדות כהגדרתן בתקנון בית העסק.
) (2בכל ימות השבוע ,כולל גם בסופי שבוע וחגים.

.3

הרשאים לבקש את הקצאת ההטבה והמימוש:
ההטבה מוצעת ללקוחות בנק הפועלים שמתקיימים לגביהם כל התנאים שלהלן:
 3.1הלקוח הוא יחיד שבמועד הזמנת ההטבה ובמועד מימושה הוא בעלים ,לבדו או עם
אחר ,בחשבון עובר ושב פרטי המתנהל באחד מסניפי הבנק.
3.2

הלקוח מצורף לערוץ השירות "פועלים באינטרנט".

3.3

הלקוח מסר לבנק כתובת דואר אלקטרוני או מספר טלפון לצורך קבלת  ,SMSבעת
שנרשם לערוץ השירות "פועלים באינטרנט" והכתובת או מספר הטלפון האמורים,
לפי העניין ,רשומים בבנק ככתובת או מספר טלפון ליצירת קשר עם הלקוח.
יובהר כי לא ניתן לקבל את את קוד הקופון למספר טלפון או כתובת מייל שאינה
רשומה במאגרי הבנק.

.4

תקופת הקצאת הקופונים:
ניתן להזמין את קוד ההטבה החל מיום  1בינואר  2020ועד יום  31בינואר  2020בשעה 23:59
שעון ישראל ,או עד גמר המלאי ,לפי המוקדם מביניהם ,כמפורט בסעיף  7להלן.

.5

תקופת מימוש הקופונים:
ניתן לממש את הקופונים מיום  1בינואר  2020ועד יום  31במרץ  2020בשעה  23:59שעון
ישראל ,או עד גמר המלאי ,לפי המוקדם מביניהם ,כמפורט בסעיף  7להלן) .בתנאים אלו:
"תקופת מימוש הקופונים"(.
בכל מקרה ,לא ניתן לעשות שימוש בקוד הקופון לרכישת כרטיס להצגת קולנוע שתתקיים
בכל תקופה שאינה תקופת מימוש הקופונים.

.6

מלאי הקופונים:
עד  8,000קופונים לרכישת כרטיס לקולנוע ומנת פופקורן בגודל קטן ברשת בתי הקולנוע
 ,Hot Cinemaבסכום של  15ש"ח לכרטיס אחד יחד עם מנת פופקורן אחת בגודל קטן,
בשיטת "כל הקודם זוכה".
לקוח אחד ,המזוהה לפי ת.ז .יוכל להוריד עד שני ) (2קופונים בלבד ,בהתאם לזמינות
הקופונים.
בדיקת הזכאות למתן ההטבה ללקוח תהיה לפי מספר תעודת הזהות של הלקוח.
הבנק רשאי להגדיל או להפחית את מלאי הקופונים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
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.7

דרך הקצאת הקופון ומימושו והכללים החלים:
 7.1כדי לקבל את הקופון ,על הלקוח להיכנס לאתר בנק הפועלים ,להתחבר לחשבונו,
ולהוריד את הקופון מדף ההטבות .יובהר כי תנאי הכרחי לקבלת הקופון הוא חשבון
פעיל בבנק הפועלים ,והיות הלקוח מצורף לשירות "פועלים באינטרנט".
7.2

לקוח אחד ,המזוהה לפי ת.ז .יוכל להוריד עד שני ) (2קופונים בלבד ,בהתאם לזמינות
הקופונים.
בדיקת הזכאות למתן ההטבה ללקוח תהיה לפי מספר תעודת הזהות של לקוח הבנק.

7.3

את הקופון ניתן לקבל בדואר אלקטרוני או ב SMS-למספר טלפון ,ובתנאי שהלקוח
מסר לבנק כתובת דואר אלקטרוני או מספר טלפון לצורך קבלת  ,SMSבעת שנרשם
לערוץ השירות "פועלים באינטרנט" והכתובת או מספר הטלפון האמורים ,לפי העניין,
רשומים בבנק ככתובת או מספר טלפון ליצירת קשר עם הלקוח.
יובהר כי לא ניתן לקבל את את קוד הקופון למספר טלפון או כתובת מייל שאינה
רשומה במאגרי הבנק.

7.4

הקופון וההטבה הם אישיים ואינם ניתנים להעברה ו/או למכירה מחדש ,לפדיון
במזומן או בשווה ערך מזומן.

7.5

אין כפל מבצעים והנחות ,ואין כפל קופונים על אותו כרטיס קולנוע או על אותה
הטבה.

7.6

לצורך מימוש ההטבה בקופת בית הקולנוע יש לרכוש את הכרטיס בקופת בית
הקולנוע ולהציג בקופה קופון בן  12ספרות.

7.7

לצורך מימוש ההטבה באתר בית העסק ,יש להיכנס לאתר בית העסק.
מימוש ההטבה בדרך של רכישת כרטיס באתר בית העסק כרוך בתשלום דמי שירות
מקוון של  4ש"ח לכל כרטיס בנוסף למחיר הכרטיס.
בכדי לממש את ההטבה ,יש להיכנס לאתר בית העסק.
ב"אמצעי התשלום" יש לבחור "שובר הזמנה" ולהקיש את הקוד בן  12הספרות.
באישור ומעבר לעמוד הבא – יתעדכן המחיר.
כאמור לעיל ,למחיר המעודכן יתווסף הסכום של  4ש"ח כדמי שירות מקוון.
ניתן לממש את הקופון במהלך תקופת מימוש הקופונים ,או עד גמר מלאי הקופונים,
לפי המוקדם מביניהם.

.8

הגדרות:
בתקנון זה תהיה למונחים הבאים המשמעות שלצידם:
" 8.1בנק הפועלים" או "הבנק" :בנק הפועלים בע"מ.
8.2

"לקוח" או "לקוח בנק הפועלים" – יחיד שבמועד הזמנת הקופון ובמועד מימושו הוא
בעלים של בחשבון פרטי ,לבדו או עם אחר ומתקיימים לגביו התנאים המפורטים
בסעיף  3לעיל.

8.3

"חשבון" – חשבון עובר ושב ,בבעלות הלקוח ,המתנהל במי מסניפי הבנק.

8.4

"אתר הבנק" או "אתר בנק הפועלים" – אתר האינטרנט של הבנק שכתובתו
) www.bankhapoalim.co.ilאו כל כתובת אחרת עליה יודיע הבנק(.

8.5

"קוד קופון" או "קופון" – קוד חד פעמי אשר מאפשר ללקוח לממש את ההטבה.

8.6

"ההטבה" העמדת השירותים על ידי בית העסק ללקוחות הבנק לרכישת כרטיס לסרט
ומנת פופקורן בגודל קטן ברשת בתי הקולנוע  Hot Cinemaבמחיר של  15ש"ח
לכרטיס אחד יחד עם מנת פופקורן קטן אחת ,במקום מחיר של  59ש"ח.

8.7

"השירותים" :שירותים המועמדים על ידי בית העסק ומפורטים בסעיף  2לעיל.
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8.8

"אתר בית העסק" – אתר האינטרנט של  ,HOT CINEMAשכתובתו
www.hotcinema.co.il

8.9

"בית הקולנוע" :בית קולנוע מרשת  Hot Cinemaבישראל.

" 8.10תקנון בית העסק" :תקנון בית העסק כפי שמופיע באתר בית העסק.
.9

הגבלת אחריות הבנק:
בנק הפועלים אינו צד לעסקה שבין הלקוח ,או אדם אחר ,לבין בית העסק ,ואינו
9.1
אחראי לטיב השירותים ו/או המוצרים ו/או ההטבה שיסופקו על ידי בית העסק וכן
לא יהיה הבנק אחראי לתקלות מכל מין וסוג שהוא שתיגרמנה על ידי בית העסק.
מובהר ,כי בכל מקרה תוגבל אחריותו של בנק הפועלים ו/או מי מטעמו לסכום סיבסוד
על ידי הבנק של  18ש"ח )"סכום הסיבסוד"(.
9.2

הבנק איננו אחראי לכל נזק ו/או תקלה שייגרמו ללקוח או לאדם אחר על ידי בית
העסק או בבית העסק.

9.3

הבנק יהיה פטור מכל אחריות בגין כל נזק ,הפסד ,הוצאות ותשלומים העלולים
להיגרם ,במישרין או בעקיפין ,עקב עיכוב בקבלת הקופון אומימושו .מובהר ,כי בכל
מקרה תוגבל אחריותו של בנק הפועלים ו/או מי מטעמו לסכום הסיבסוד.

9.4

יובהר כי אין במתן ההטבה כדי להוות המלצה ו/או הבעת דעה של הבנק לגבי אופיים
של השירותים והמוצרים.

 .10שירות לקוחות של בית העסק ומוקד טלפוני:
ניתן לפנות בכל עניין הקשור עם ההטבה למוקד הטלפוני של שירות הלקוחות של בית העסק
בטלפון  * 2235בכל ימות השבוע בין השעות  10:00עד .21:00
כמו כן ניתן לפנות במייל לשירות הלקוחות של בית העסק לכתובת:
moked@hotcinema.co.il
.11

כללי:
 11.1הסתייעות בשירותי אתר הבנק לצורך קבלת קוד הקופון מבטאים את הסכמת הלקוח
לתנאי תקנון זה.
על הלקוח לקרוא תקנון זה בקפידה בטרם יבקש את קוד הקופון או יממשו.
תנאי התקנון מהווים גם הסכם בין הלקוח לבין הבנק.
11.2

במקרה שהלקוח יהיה מעוניין לבטל עסקה ו/או לשנות מועד ו/או לבצע כל פעולה
דומה בקשר עם הכרטיסים שרכש באמצעות הקופון ,הזיכוי הכספי על ידי בית העסק
יהיה שווה לערך הסכום שהלקוח שילם בפועל לבית העסק בגין הכרטיס ,ובכפוף
לתקנון בית העסק התקף באותה העת.

11.3

הצילומים ו/או הפירסומים בקשר עם ההטבה באתר בית העסק ,באתר הבנק ו/או
בכלל מיועדים להמחשה בלבד ואין לראות בהם תיאור מחייב של השירותים
והמוצרים ו/או בכלל.

 11.4שינוי התקנון:
הבנק יהיה רשאי ,בכפוף לכל דין ,לשנות ולעדכן את תנאי התקנון ו/או
11.4.1
כל הוראה בתקנון זה לפי שיקול דעתו בנסיבות העניין .מבלי לגרוע
מהאמור לעיל ,מובהר כי הוראות התקנון כפופות להוראות כל דין ו/או
הוראות כל רשות מוסמכת ,ובכלל זה הוראות בנק ישראל .הודעה בדבר
שינוי הוראות התקנון או כל הודעה אחרת על פיו תפורסם על פי שיקול
דעתו של הבנק ובכפוף לכל דין.
11.4.2

הבנק רשאי לבטל קופון או הטבה או להגביל את זמן מימושם או לקצרו,
להגביל מלאי ,ולהתנות את מימוש ההטבה בתנאים נוספים ,וזאת
בהודעה מראש.

 11.5אי עמידה בתנאי התקנון תוביל לביטול ההטבה כלפי המשתמש המפר.
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 11.6בכל 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.
 11.7ספרי הבנק ובית העסק כראיה:
ספרי הבנק ורישומיו וספרי בית העסק ורישומיו ישמשו ראיה קבילה להוכחת
אמיתות תוכנם לכל פרטיהם בכל הקשור לאמור בתקנון זה ובכלל זה בכל הקשור
להקצאת הקופונים ומימושם.
.12

הדין החל וסמכות השיפוט :
על תקנון זה וכן על היחסים בין הצדדים יחולו דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית
בכל הנוגע להוראות תקנון זה תהיה נתונה לבתי המשפט במדינת ישראל בלבד.
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