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 גיפט קארד תקנון שימוש ב

 31.8.2021עודכן לאחרונה ביום  

ראשון   6מרח' הרשב"א    516090412, ח.פ.  חברת רוז'ה ספורט בע"מ  של  כרטיס מתנה נטעןתקנון השימוש ב  זהו

 (. "החברה "לציון )להלן: 

מהחברה .1 רכישת,  נטענים  אפשרת  מתנה  במאפשר  ש  דיגיטאלי  קודבדמות    כרטיסי  רכישת    ולמחזיק 

ב "  www.ruzesport.comבכתובת  הפועל    אתרמוצרים  המתנה)להלן:  "כרטיס  או  לפי  הכרטיס"   ,"

 העניין(. 

 בנוגע להפעלה ושימוש בכרטיס. יש לפנות לשירות הלקוחות בחברה בכל שאלה  .2

 . אתרהכרטיס מזכה את המחזיק בו, עד לגובה הסכום הטעון בו כדין לרכישות ב .3

 יהווה אמצעי תשלום רב פעמי לביצוע הרכישות באתר החברה. הכרטיס   .4

. כל אדם המחזיק  1986  –כרטיס מתנה אינו כרטיס חיוב כהגדרתו של מונח זה בחוק כרטיסי חיוב התשמ"ו   .5

 בכרטיס מתנה מצהיר בעצם ההחזקה כי הוא מסכים לאמור לעיל. 

ניתן לבצע עסקאות תשלומים, קרדיט  רכישה ותשלום באמצעות הכרטיס תבוצע כ"תשלום מזומן". לא   .6

 או עסקאות טלפוניות. 

,  כרטיס המתנה אינו ניתן להמרה למזומנים או להחזרה ולא יינתן עודף במזומן בגין שימוש חלקי בכרטיס .7

 אלא תתבצע הפחתה של הסכום הנקוב בו. 

 לא ניתן לבצע רכישה סיטונאית בכרטיס.  .8

   באמצעות הכרטיס.  אחר או כרטיסשובר  כל ו/או לרכוש כרטיסי מתנהלא ניתן  .9

היינו לשלם חלק מסכום העסקה באמצעות הסכום הטעון    – רכישה מפוצלת באמצעות הכרטיס  ניתן לבצע   .10

 בכרטיס וחלק באמצעי תשלום אחרים. 

₪ ולא    200  -, אולם לא פחות מש"ח  100במכפלות של    כרטיס המתנה יטען בכל סכום שהרוכש מעוניין .11

 .  ש"ח 1,000 - יותר מ

 כרטיסי מתנה.   5הכמות המקסימלית של כרטיסי מתנה לרכישה ולהטענה בעסקה אחת היא  .12

אחד בלבד ולא ניתן    תשלום בכרטיס אשראי   רכישת כרטיס המתנה על ידי הלקוח תתאפשר באמצעות .13

   יהיה לרכושו במספר אמצעי תשלום בעסקה אחת.

 מת בו יתרה שטרם נוצלה. כבדו את כרטיס המתנה במהלך תקופת תוקפו כל עוד קיית חברהה .14

15. ( .  בדוא"ל  הדיגיטאלי  ומשלוח הקוד  ( מיום טעינת הכרטיס5תוקפו של כרטיס המתנה הוא חמש שנים 

  לאחר מועד זה, הכרטיס לא יכובד ולא יוחלף.

הינה   .16 באחריות הלקוח    בתקנון החברה.כמפורט  מדיניות החזרת מוצר שנרכש באמצעות כרטיס מתנה 

 להתעדכן במדיניות הביטול והחזרות של החברה. 

  כתובת   לרבות,  כרטיסה  רוכש  ידי  על  הוקלד  אשר  מדויק  או/ו  נכון  לא  למידע  אחראית  תהיה  לא  החברה .17

  לפרטים  בהתאם  השובר  את  תשלח  חברה'.  וכו  מטעה/עדכני/נכון  לא  פרט  כל  או/ו  של הנמען  שגויה  מייל

    AS-IS. מסר הלקוח אשר

  סינון  של  במקרים   לרבות,  כרטיס המתנה  ת/למקבל  כרטיסה  להגעת  אחראים  לא  האתר   מנהל   או/והחברה   .18

 .ב "וכיו מלאה הנמען של ל"הדוא שתיבת  אוו/ ספאם י"ע

במקרה של אובדן נתונים מהאתר, פגמים ו/או תקלות במכשיר  ו/או    גניבה ו/או אובדן של הקודבמקרה של   .19

  לשחזר  יהיה   ניתן   לא,  של הקוד  אחרת אשר הביאו למחיקה ו/או אובדן  בחומרה ו/או בתוכנה הנייד ו/או  



 

2 

 

על מנת לצמצם ככל    תינתן כל תמורה או פיצוי בגינו.   ולא   שהיא  סיבה  מכל  נמחק  או/ו  שאבד  דיגיטאלי  קוד

 .ולדאוג לשמירה של הקוד  הניתן את הנזרים על הלקוח לבצע מפעם לפעם גיבויים

  הקוד  מקבל  ידי  על  שלא  הדיגיטלי  בקוד  שימוש  נעשה  לפיה  טענה  של  מקרה  בכל  אחראית  תהיה  לא  החברה .20

 .זה בעניין אחרת טענה כל או/ו  הקוד  גניבת של בטענה  או/ו

ושיקול דעתה הבלעדי הושג במרמה ו/או הינו מזויף ו/או פגום באופן    החברה   שעל פי החלטת   כרטיס מתנה .21

 שלא ניתן לשימוש, לא יכובד.

 .שירות הלקוחות של החברהבירור היתרה למימוש בכרטיסי המתנה ניתן לביצוע בכל עת ב .22

ו/או אי .23 לפרסומים אחרים כלשהם בדבר  התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה  -בכל מקרה של סתירה 

 כרטיס המתנה, לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין. 

 . החברהתקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין רוכש כרטיס המתנה ובין  .24

ולא תשמע  אדם המחזיק בכרטיס מקבל על עצמו הוראות תקנון זה ומתחייב לפעול בהתאם להוראותיו  כל   .25

 ו בניגוד לתקנון. כל טענה מציד

 . חברההתקנון יימצא לעיון באתר האינטרנט של ה .26

, אולם שום שינוי לא ירע את תנאיהם של  החברהתקנון זה יהא ניתן לשינוי לפי שיקול דעתה הבלעדי של   .27

 מחזיקי כרטיסים שנרכשו לפני השינוי. 

 תל אביב יפו.   במקרה של תביעה מקום השיפוט הבלעדי הינו בתחום השיפוט של בתי המשפט בעיר .28

 

 

 


