
 הטבה "צוברים פורקים" תקנון 

 תקופת ההטבה

 

 .  31.12.2020עד תאריך  20.8.2019מתאריך 

איט  "( ו/או מקספוקס)" 512157603ויזל בע"מ ח.צ -פוקס ,מובהר כי

או ו/להאריך לשנות ו/או ת ו"( רשאימקס)" 512905423בע"מ, ח.פ. פיננסים 

הודעה מתן א הבלעדי ולל ןלקצר את תקופת ההטבה על פי שיקול דעת

 מוקדמת.

 

רכישה של לקוח באמצעות כרטיס טבה, כמוגדר לעיל, הבמהלך תקופת ה ההטבה

)להלן: כרטיס האשראי"( באחד מבתי  DREAM CARD VIP אשראי 

מסך העסקה בנקודות   12%העסק, המפורטים להלן, תזכה את הלקוח ב

 ה., הכל  כמפורט בתקנון זDREAM CARD למימוש במותגי המועדון 

 שילב שיווק ישיר לבית יולדות בע"מ       .1

 . אלקו סינימה שותפות מוגבלת -הוט סינמה      .2

  .אלקליל בע"מ -מאק      .3

  .אלגד פיצה -דומינוס      .4

  .ישרוטל ניהול מלונות      .5

  .קפה גרג מאוד      .6

  .אלקטרה מוצרי צריכה-שקם אלקטריק      .7

 רכות תקשורת בע"מ.מע הוט      .8

 .הוט טלקום שותפות מוגבלת.       9

 .     אופטיקנה האופטי סטור הראשון בע"מ.10

 

  .שיקול דעתה הבלעדי של פוקס ו/או מקס יאו כל חברה נוספת ע"פו/

ההטבה תקפה במותגים הנמכרים על ידי בית העסק )קרי:  -מאק 

Smashbox Estee Lauder, Bobby Brown, Clinique , Jo Malone 

MAC בחנויות הפיזיות בבעלות בית העסק ובחנות המקוונת אונליין ).

בבעלות בית העסק. ההטבה לא תוענק ברכישת מותגי החברה בכל מקום 

בו, חנויות מקוונות אחרות, -אחר )דהיינו,  ברשתות הפארמה, בתי כל

 דיוטי פרי ועוד(. 

ה תינתן בסניפים ההטבההטבה תקפה ברשת "גרג" בלבד.   - קפה גרג

 https://bit.ly/2TK9QYkהמפורטים להלן: 

ההטבה תינתן רק בגין הזמנות חדשות  שיבוצעו בעמוד ייעודי   - ישרוטל

 /https://dreamcard.isrotel.co.ilבאתר ישרוטל בכתובת:

חברי מועדון חוג השמש לא יהיו זכאים לצבירת נקודות במסגרת הטבה 

https://bit.ly/2TK9QYk
https://dreamcard.isrotel.co.il/


 על תשלום בגין אקסטרות שנרכשו במלון. ההטבה לא תינתן . זו

 -הוט מערכות תקשורת והוט טלקום )להלן ביחד: ״הוט״(    

אשר הוט  הלקוחות הזכאים להשתתף במבצע הם מנויים פרטיים, 

ההצטרפות להטבה ייקבעו על ידי  אפשרה להם להצטרף להטבה. תנאי

ועשויים להשתנות מעת לעת. מוגבל לעד  הוט לפי שיקול דעתה הבלעדי

  לקוחות של הוט. 10,000

הלקוחות שישתתפו בהטבה יצברו נקודות עבור תשלומים )כגון דמי 

המנוי החודשיים, דמי התקנה וכיוצא באלה( שישלמו להוט באמצעות 

ינם ייצברו הנקודות ייקבעו על ידי הוט כרטיס האשראי. התשלומים בג

  לפי שיקול דעתה.

לקוחות הוט שהצטרפו להטבה במהלך תקופת ההטבה יהיו זכאים לצבור 

חודשים ממועד הצטרפותם  12נקודות כאמור למשך תקופה של עד 

להטבה )גם לאחר תום תקופת ההטבה(, ובכפוף לכך שעודם מנויים הן 

ומשלמים באמצעותו  ראילהוט והן מחזיקים בכרטיס האש

 במועדים הרלבנטיים. להוט

עדשות מגע ומכשירי שמיעה  ההטבה לא תינתן לרוכשים -נהטיקאופ

 .באתר אופטיקנה בחנויות ובנוסף ההטבה לא תינתן לרוכשים 

 

 DREAMתקנון מועדון  מימוש הנקודות יתבצע בהתאם להוראות .1 מימוש הנקודות

CARD , המועדון  אתרבבמותגי המועדון ו המופיע-  

https://www.dreamcard.co.il  

 FOX" ,"FOXכולל את המותגים הבאים: " DREAM CARDמועדון  .2

HOME" ,"BILLABONG" ,"LALINE" ,"AMERICAN EAGLE ,"

"AERIE" ,"THE CHILDREN’S PLACE" ,"MANGO ,"

"TERMINAL X" ,"URBAN OUTFITTERS" ,"FOOT LOCKER ,"

"FREE PEOPLE""ANTHROPOLOGIE"  QUIKSILVER, 

"BOARDRIDERS"  "YANGA",DREAM SPORT" 

עד , יעודכנו בחשבונו של הלקוח במהלך החודש נצברושהנקודות  .3

 לעשירי לחודש העוקב. 

עודכנו הנקודות לא י, מועד טעינת הנקודות לפנילקוח שביטל עסקה  .4

טעינת הנקודות, הנקודות יזוכו  לאחריטל עסקה לקוח שב . בחשבונו

 לביטול העסקהמחשבונו במהלך החודש העוקב 

 בלבד. DreamCard VIPבכרטיס אשראי  מותנית בתשלוםההטבה  .5

ההטבה הנה אישית, אינה ניתנת להעברה ואף אינה ניתנת להמרה, לא  .6

https://www.dreamcard.co.il/


 בכסף, לא בשווה כסף ולא בכל הטבה או מוצר אחר.

את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת  ןת לעצמומרשוו/או פוקס מקס  .7

ההטבה, מכל סיבה, אשר יש בה עפ"י דין לעכב או לבטל את מסירת 

 ההטבה.

משתתף זכאי אשר לא מימש את ההטבות בתקופת ההטבה מכל סיבה  .8

, י לאחר תקופת ההטבה שהיא, לא יהא זכאי לקבל הטבה חלופית כלשה

 ו/או טענה כלפי מקס.ולא תהיה לו כל תביעה ו/או דרישה 

מקס, טבה יש לפנות להבמסגרת ה ת הנקודותלכל פנייה ובירור צביר .9

 .03-6178677בטלפון 

 

  זכאים ליהנות מההטבה לקוחות בעלי כרטיס אשראי זכאים להטבה

DREAMCARD VIP אשר עומדים בתנאים המצטברים הבאים ,

 "(:המשתתפים)"

בעל היתר שהייה חוקית אדם פרטי, תושב ו/או אזרחי ישראל ו/או  .1

 שנים במועד השתתפותו בפעילות. 18בישראל אשר גילו עולה על 

. DREAMCARD VIPבכרטיס אשראי של מקס  ומשלם מחזיק .2

 אינם זכאים להטבה. 18מובהר בזאת כי קטינים מתחת לגיל 

 פעלו בהתאם להוראות תקנון זה. .3

 בתי העסק בלבד. באחריותהנמכרים בבית העסק השירותים והמוצרים  .1 אחריות

השימוש בהטבה מהווה הצהרה של כל משתתף לפיה הוא ממלא אחר   .2

 הוראות תקנון זה, ומקבל על עצמו את הוראות תקנון זה במלואן.

כל  בית העסק ו/או מקס ו/או פוקסהמשתתף יהיה מנוע מלטעון כלפי  .3

טענה ו/או דרישה ו/או תלונה לגבי נזק שנגרם להם עקב טעות, תקלה, 

  ר או כשל בהשתתפות בפעילות.איחו

במקרה שיחולו טעויות  משתתףפטורה מאחריות כלפי ה פוקסיובהר בזאת כי  .4

למען  ו/או אחרת. אלקטרוניתבצבירת נקודות כתוצאה מתקלה טכנית ו/או 

הסר כל ספק מספר הנקודות המופיעות באתר מהווה הערכה בלבד ואיננו 

 הינו זה שמופיע ברישומי פוקס. מחייב  וכי מספר הנקודות העדכני והקובע

 

 

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון  .1 שונות

לפרסומים אחרים כלשהם בדבר ההטבה, בכל אמצעי שהוא, תגברנה 

 . זה הוראות תקנון

כותרות הסעיפים הינן לנוחות ההתמצאות בלבד, ולא תהא להן  .2

 משמעות לעניין פרשנות התקנון.



 

 

ון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בתקנ .3

 בלשון  נקבה או ברבים.

ת וה רשאינהבלעדי והמוחלט, תהי ן, על פי שיקול דעתו/או פוקס מקס .4

לשנות את אורכה של הפעילות ו/או את ההטבות ו/או כללי הפעילות 

ן וזאת עקב ו/או תקופת הפעילות ו/או הוראות תקנון זה בכל דבר ועניי

מקס ו/או ה נו/או מכל סיבה אחרת. כן תהי בהןאילוצים שאינם תלויים 

ת לבטל הפעילות בכל עת על פי שיקול דעתה המוחלט ורשאיפוקס 

והבלעדי. כל שינוי ו/או ביטול של התקנון יפורסם בהודעה מראש, 

ולמשתתפים לא תהיה כל טענה בדבר סיום הפעילות ו/או שינוי תנאי 

 ו/או פוקס כאמור בסעיף זה. פרסום השינוי באתר מקס הפעילות

 תיחשב כהודעה על פי סעיף זה. 

בכל מחלוקת שעניינה תנאי הפעילות, תהא לבית המשפט המוסמך בתל  .5

 יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית. -אביב 


