*  10%הנחה על כל השולחן בכל ארוחה
**  1+1מתנה בכל יום א מהשעה  17:00על משפחת ההמבורגרים הקלאסיים
*** מתנת יום ההולדת B B -בורגר למימוש בחודש יום ההולדת
**** מתנת יום נישואין –  50%משווי הארוחה עד גובה של  ₪ 150הנחה בחודש יום הנישואין
ובנוסף ,לחברי המועדון הדיגיטלי צבירת נקודות כלהלן( :צבירת הנקודות תתעדכן עד  6שעות מביצוע התשלום)
מיקום הפעולה

נקודות
לקבל
50

סוג הפעולה

ארוחה ב ( B B Bב ₪ 45 -לפחות -ניתן לצבור נקודות עד פעמיים
בסניף
ביום לכרטיס)
מימוש הנקודות למנות מהתפריט הרגיל באמצעות חנות ההטבות באפליקציית המועדון וניתנות למימוש בישיבה בסניף
בלבד ,לא ניתן לממש ב -ובמשלוחים :
סוג הפעולה
בורגוס רינגס בהצטרפות הראשונית למועדון
תוספת מעל ההמבורגר – זיכוי של  ₪ 9על התוספות מעל ההמבורגר
כוס שתייה -זיכוי של  ₪ 12על השתייה – תפוזים/לימונדה/אשכולית אדומה
תוספת בצד -זיכוי של  ₪ 14על התוספות לצד ההמבורגר
קינוחון – זיכוי של  ₪ 10בזמן הגשת עסקיות בלבד
מנה ראשונה -זיכוי של  ₪ 31למנה ראשונה
קינוח -זיכוי של  ₪ 34לקינוח
 Bבורגר
מנה עיקרית – זיכוי של  ₪ 58למנה עיקרית
ארוחת ילדים – לילדים עד גיל 12
חגיגה זוגית B 2 -בורגר  2 +כוסות שתיה
חגיגה משפחתית 2 -ארוחות ילדים  B 2 +בורגר  2 +כוסות שתיה
לימונדה/תפוזים/אשכולית אדומה

ניקוד
מתנה
80
130
130
250
320
410
410
720
960

האותיות הקטנות:
 10%הנחה אינם ניתנים למימוש בעת מימוש  1+1על משפחת ההמבורגרים וכן לא תיתנן הנחה נוספת בעת
מימוש הטבת יום הנישואים
**

1+1על ההמבורגרים הבאים –  /B /B B /B B Bטבע בורגר  /גארדן בורגר  /אסאדור /טלה - /ההנחה
ניתנת על הזול מבניהם לכרטיס

***

לחברי המועדון הדיגיטלי ובאמצעות אפליקציית המועדון בלבד

****

הטבת יום הנישואים מיועדת ללקוחות מועדון נשואים בלבד

*****

אין כפל הטבות לכרטיס

*****

הטבות המועדון ניתנות למימוש בישיבה בלבד

****** בהצטרפות למועדון מאשר הלקוח שליחת דיוורים (במייל  /בהודעות סמס) סעיף -5
כל הטבה המוצגת כפופה לתקנון .אין כפל מבצעים ,הנחות והטבות

.1
א.

ב.
ג.

מהו מועדון לקוחות רשת
מיועד ללקוחות הרשת אשר נוהגים לבקר במסעדות הרשת מספר פעמים בשנה
מועדון לקוחות
והרשת תעניק להם הטבות ותנאים מיוחדים בתמורה.
 מה מקנה המועדון לחבריו?:
 1+1 על כל משפחת ההמבורגרים הקלאסיים הכוללת את ההמבורגרים הבאים –
 / B /B B /B B Bטבעוני  /צמחוני /טלה /אסאדור
בכל יום א החל מהשעה  17:000ועד שעת הלייט נייט.
 10% הנחה בכל ארוחה (לא כולל בימי א' בעת מימוש הטבת  1+1לעיל ובמימוש הטבת
יום נישואים )
 הטבת יום הולדת ויום נישואים ניתנת למימוש בימים ב' – ש' בכל שעות הפעילות וביום
א' עד השעה  17:00ובהזמנה מהתפריט הרגיל ובישיבה במקום בלבד.
 צבירת  50נקודות בכל פעולת רכישה ברשת בסך של  ₪ 45ומעלה לחשבון אותן ניתן
להמיר למנות מתפריט חנות ההטבות באפליקציית המועדון .יובהר בזאת כי בעת
העברת מספר כרטיסי מועדון ייצברו  50נקודות לכל הכרטיסים בתנאי שהחשבון
הכללי יאפשר זאת  .כלומר  -לכרטיס הראשון ייצברו  50נקודות בתנאי שחשבון
העסקה הינו  ₪ 45ומעלה  ,לכרטיס השני בתנאי שחשבון העסקה הינו  ₪ 90ומעלה ,
כרטיס שלישי בחשבון של  ₪ 135וכך הלאה בכפולות של .₪ 45
 ניתן לצבור עד  100נקודות ביום לכרטיס מועדון .
 צבירת הנקודות לא תתאפשר ללקוחות המשלמים בכרטיסי חברות לדוגמת תן ביס,
קופונפון וסיבוס
 הטבת יום נישואין  50% -הנחה מערך הארוחה עד גובה הנחה של  ₪ 150לא תינתן
הנחת מועדון  10%על יתרת החשבון .הארוחה למימוש בחודש בו חל יום הנישואין
וללקוחות נשואין בלבד .הרשת רשאית לבקש הוכחות נישואים  /ידועים בציבור.
 מתנת יום הולדת  B B -בורגר מתנה ביום ההולדת למימוש בחודש יום ההולדת.
 יובהר כי אין כפל מבצעים והטבות – ניתן לממש הטבה אחת לכרטיס
 ארוחת ילדים – הארוחה מיועדת לילדים עד גיל  12במידה ומבוגרים מזמינים אותה –
הארוחה מוגשת ללא שתיה ,גלידה ,מתנה והארוחה לא תוגש באוטו.
 חגיגה משפחתית – ניתן למימוש בכל גיל ,במידה ואין ילדים מתחת לגיל  12לא נותנים
מתנות וגלידה בארוחה זו.
 כרטיסיית הטבות באפליקציית הרשת -יינתן ניקוב אחד בלבד לעסקה .הניקוב יתבצע
למנה ע"פ הכרטיסייה לא כולל ימי ראשון משעה  17:00ובישיבה במקום בלבד ,במידה
ומעבירים יותר מכרטיס אחד בחשבון הניקובים יעשו על הכרטיס שעבר ראשון באותו
חשבון בלבד ,במידה והכרטיסייה מלאה יש לממש אותה ורק לאחר מימוש תשלח
באופן אוטומטי כרטיסייה חדשה ויהיה ניתן לצבור ניקובים חדשים.
 ,ואת
מועדון הלקוחות של רשת  B B Bהוא מועדון דיגיטלי אשר מנוהל דרך אפליקציית הרשת
ההצטרפות ,ההסרה ,הפעילויות ,קניית ההטבות והתקשורת עם הרשת יוכל לבצע דרך האפליקציה.
מנות הילדים מיועדות לילדים עד גיל  – 12רשת  B B Bחרטה על דגלה להיות רשת אשר פונה לכל
המשפחה ולכן הילדים זוכים אצלנו ליחס מיוחד ומועדף .כשילדים מתארחים אצלנו הם מקבלים תפריט
אחר ,מיוחד עבורם ,תפריט אשר הוא בעצם חוברת צביעה וצבעים .מנות הילדים מוגשות באוטו אשר
עוצב במיוחד עבורם ,אותו יוכלו לקחת הביתה בסוף הארוחה יחד עם הבלון של  B B Bוכל זה להביא את
חווית הארוחה של הילדים בסניפים למקסימום הנאה.

 .2תנאי ההצטרפות – בכפוף להצטרפות למועדון החברים מאשר הלקוח את תקנון זה.
א.

הצטרפות למועדון לקוחות
החבר") .כרטיס החבר הינו
אישי והזכויות מכוחו מוקנות אך ורק לרוכש כרטיס החבר ,אשר פרטיו מופיעים

ג.

ברישומי המועדון ,כפי שנמסרו על-ידי הרוכש במעמד ההצטרפות למועדון ובכפוף לתנאים והמגבלות
המפורטים בתקנון זה.

ד.

הטבת ההצטרפות לרשת משתנה מעת לעת עפ"י הנהלת הרשת ושיקול דעתה ,כל הטבת הצטרפות הינה חד
פעמית ועבור רוכש חברות המועדון ולו בלבד.

ה.

כרטיס זה אינו מקנה כפל מבצעים אלה אם החליטה הרשת אחרת.

ו.

ניתן להנות מהטבה  1לכרטיס

ז.

הטבת  - 10%ניתן להנות מהטבה אחת לשולחן

ח.

למועדון זכאים להצטרף יחידים בלבד ,שאינם תאגידים ,ארגונים ,בתי עסק וכדומה.

ט.

מסעדות בע"מ ו/או הנהלת המועדון להלן:
הצטרפותו של אדם כלשהו למועדון מותנית בהסכמת
"ההנהלה" ואלו יהיו רשאיות לסרב לבקשת הצטרפות למועדון בהתאם לשיקול דעתן המוחלט והסופי ,ללא
שתהיה מוטלת עליהן חובה כלשהי לנמק את סירובן כאמור .ההנהלה תהיה רשאית לסרב לבקשת הצטרפות
כלשהי.

י.

הצטרפות למועדון כרוכה בתשלום באחד מסניפי הרשת ואפשרית באמצעות חיבור לאפליקציית הרשת דרך
 בורגוס בורגר בר (להלן:סמארטפון ,ו/או באמצעות טאבלט המצוי בכל סניפי מסעדות רשת
"הרשת")

יא.

דרך פלטפורמות הפייסבוק של הרשת ובאתר האינטרנט של המועדון ,רק
ניתן גם להוריד את אפליקציית
שלא ניתן להתחבר למועדון עד לסיום התשלום המתאפשר רק באחד מסניפי הרשת.

יב.

האחריות לעדכון ההנהלה ,בכל מקרה של שינוי בפרטי חבר מועדון ,לרבות כתובתו ,כתובת הדואר אלקטרוני,
מספר הטלפון או פרטים אחרים מוטלת על חבר המועדון לבדו .מובהר כי אי עדכון או איחור בעדכון פרטים
כאמור ,עלול לשלול מההנהלה את היכולת לעדכן במועד ו/או בכלל את חברי המועדון בפרטיהם של
מבצעים ,הטבות ,פרסומים והודעות למיניהם ובמקרה כזה ההנהלה לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם לחבר
המועדון עקב כך.

יג.

גובה דמי החבר נתון לשיקול דעתה של ההנהלה והוא עשוי להשתנות מעת לעת ,ובלבד שחבר מועדון לא
יידרש לתוספת תשלום כלשהי בגין כרטיס החבר אותו הוא מחזיק בידו ,עד לתום תקופת החברות במועדון
על-פי אותו כרטיס.
דמי החבר הינם חד פעמיים ההצטרפות למועדון ותשלום דמי החבר מקנים חברות לא מוגבלת בזמן במועדון,
 ,הרשת רשאית לשנות תנאים אלו מעת לעת ,כל זאת בכפוף לזכאותה של ההנהלה לבטל את החברות
במקרים המפורטים בתקנון זה.

ב.

יד.

טו.

טז.

(להלן" :המועדון") היא באמצעות רכישת כרטיס חבר (להלן" :כרטיס

חברי המועדון יהיו זכאים לרכוש מוצרים שונים במחירים מיוחדים לחברי המועדון ,להשתתף במבצעים
ייחודיים ולקבל הטבות אחרות ,הכל כפי שיוחלט מעת לעת על ידי הנהלת המועדון להלן" :ההטבות" או
"ההטבה" ,לפי העניין ,מטבע הדברים ,ההנהלה אינה מתחייבת כי
ההטבות המשתנות מעת לעת ,יהיו זהות בערכן הכלכלי ו/או הכספי ,לאורך כל תקופת החברות במועדון,
ההנהלה גם אינה מתחייבת כי כל ההטבות לכלל חברי המועדון יהיו שוות בערכן לכלל החברים.
ודיוורים בעלי תכנים
רשאית הרשת לשלוח ללקוח הודעות
בעת ההצטרפות למועדון החברים של
פרסומיים.

 .3תנאים מגבילים להצטרפות חבר מועדון ו/או המשך פעילותו של חבר קיים ו/או ביטול חברות:
א .ההנהלה תהיה רשאית להפסיק באופן מיידי חברותו של כל חבר במועדון ו/או לבטל את כרטיס החבר ,על-פי
שיקול דעתה הבלעדי ,בלי שיהא עליה לנמק את החלטתה זו .בלי לגרוע מזכותה של ההנהלה כאמור ,הרי
שההנהלה תהיה רשאית לבטל כל כרטיס חבר ו/או להפסיק חברות של חבר מועדון כלשהו ,בכל אחד
מהמקרים הבאים :מסירת פרטים שגויים או לא נכונים ,שימוש לרעה בכרטיס החבר ,העברת כרטיס החבר
למי שפרטיו שונים מהפרטים שנמסרו בעת הגשת בקשת ההצטרפות ,התנהגות לא הולמת של חבר
המועדון בעת ביקור באלו ממסעדות הרשת (לרבות ,אך לא רק ,התפרעות ,אי תשלום ,פגיעה בעובדי הרשת
ו/או אורחיה) .מובהר כי היה ובוטל כרטיס החבר ו/או הופסקה חברותו של חבר מועדון בנסיבות המפורטות
לעיל ,לא יהיה זכאי החבר להחזר כספי כלשהו.
ב .כל חבר מועדון יהיה זכאי להפסיק את חברותו במועדון באמצעי מדייה שונים כגון :טלפון/הודעת מייל/
תעמיד לרשות
 /הודעה בדואר ישראל וכל אמצעי מדיה אחרים שרשת
הודעה דרך אפליקציית
לקוחותיה.
 .aכמי שוויתר באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל הזכויות הנובעות מהיותו חבר מועדון .חבר מועדון אשר ביטל את חברותו
במועדון לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו ,אלא אם בקשת הביטול הומצאה להנהלה בתוך 30יום מהיום בו הגיש את
בקשת ההצטרפות ,שאז יהיה זכאי להחזר כספי מלא ,ללא הפרשי הצמדה ,ריבית או תוספות אחרות מכל מין וסוג
שהוא .בכל מקרה ,לא יהיה זכאי חבר מועדון שביטל את חברותו במועדון לקבלת סכום העולה על הסכום ששולם
בפועל על ידו בגין חברותו במועדון .היה זכאי חבר מועדון שביטל את חברותו במועדון להחזר כספי כאמור ,יקבל את
ההחזר באמצעות אמצעי תשלום על-פי בחירת ההנהלה ,בתוך 30יום
ממועד ביטול חברותו במועדון.
 .bבכל מקרה של אובדן ,גניבה או פגם בכרטיס החבר ,על חבר המועדון לפנות מיד לסניף הקרוב ,למקום מגוריו אשר
ינפיק עבורו כרטיס חבר חלופי בטווח של עד שבוע ימים מיום הפניה ובעלות סמלית של גבוה עלות הכרטיס ,גובה
עלות הכרטיס החלופי משתנה מעת לעת עפי נהלי הרשת.
ג.

שינויים בהטבות ומבצעים לחברי המועדון /והטבות ופעילות מתחלפות במועדון:

א.

הטבות מועדון

ב.

הטבות מהן חברי המועדון זכאים ליהנות יפורסמו על-ידי ההנהלה באמצעים פרסומיים על-פי שיקול דעת
ההנהלה .ההנהלה תעשה כל מאמץ לעדכן את חברי המועדון בפרטי ההטבות האמורות באמצעי מהמדיה
השונים לרבות :דואר אלקטרוני/הודעת טקסט/הודעה טלפונית /הודעת פוש ובאמצעי המדיה העומדים
לרשותה דרך פרטי הלקוח שנמסרו על-ידי חבר המועדון בעת הגשת בקשת ההצטרפות או כפי שעודכנה
מעת לעת על-ידי חבר המועדון.

ג.

כל הטבה לה זכאי חבר מועדון תינתן לחבר המועדון אך ורק כנגד הצגת כרטיס חבר תקף ותקין או בעת
הצגת אפליקציה מעודכנת עם פרטי החבר ותעודה מזהה בנוסף פרטיו של הלקוח יהיו זהים לחלוטין לפרטים
שנמסרו על-ידי חבר המועדון בעת הגשת בקשת ההצטרפות ו/או כפי שעודכנו על ידו מעת לעת.

ד.

חברי מועדון לא יהיו זכאים לכפל הטבות לרבות כאלו ,שאינן נובעות מהחברות במועדון (ללא יוצאים מן
הכלל ,ויהיו רשאים לעשות שימוש ,על-פי בחירתם ,באחת מההטבות להן הם זכאים .התשלום עבור העסקה
יבוצע במזומן או בכרטיס אשראי בלבד ,לא יינתנו הטבות ברכישה בשובר או בכרטיסי חברות אלא אם כן
הנהלת הרשת החליטה אחרת.

ה.

ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ללא הודעה מוקדמת כלשהי את אופי ו/או גובה ההטבות
שניתנות ויינתנו לחברי המועדון ו/או להחליף ו/או לערוך שינויים כלשהם בהטבות להם זכאים חברי המועדון,
הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ו.

הזכאות להטבות הניתנות לחברי המועדון ,מותנית בהצגת תעודה מזהה ,כרטיס חבר תקף ותקין או בהצגת
אפליקציה עם פרטי החבר  ,בכל ביקור באלו מסניפי הרשת.
.חברות המועדון תזכה בהטבות ,אך ורק את חבר המועדון שפרטיו מופיעים על גבי כרטיס החבר או
האפליקציה ובתנאי שאותו חבר מועדון שוהה ו/או מתארח בפועל בסניף מסניפי הרשת ,בעת קבלת ההטבה,
כל כרטיס חבר יזכה את בעליו בהטבה אחת בלבד.

ז.

ניתנות למימוש בישיבה בסניף בלבד.

ח.

חבר מועדון לא יהיה זכאי לקבלת הטבות כלשהן הנובעות מהיותו חבר מועדון ,בארוחות לילה ,בשירות
המשלוחים ובאירועים מיוחדים שיוגדרו ככאלו על-ידי ההנהלה.

ט.

כרטיס החבר הינו אישי ואינו ניתן למכירה ו/או להעברה בצורה כלשהי ,בתמורה או שלא בתמורה.

י.

הנחת  10%שמקנה כרטיס החבר אינה תקפה בעת מימוש הטבת  1+1על משפחת ההמבורגרים בימי א'
ובמועדים נוספים בהם ניתנת ההטבה.

יא.

הנחת  10%תעוגל לשקלים מלאים .במקרה בו סכום ההנחה כולל  50אגורות ומעלה – ההנחה תעוגל כלפי
מעלה ותינתן הנחה גבוהה יותר (לדוגמא הנחה בסך  ₪ 15.50תעוגל ל  ₪ 16הנחה),במקרה בו סכום
ההנחה כולל  49אגורות ומטה ההנחה תעוגל כלפי מטה ותינתן הנחה נמוכה יותר (לדוגמא הנחה בסך 15.40
 ₪תעוגל ל  ₪ 15הנחה).

 .4שימוש בפרטי הלקוח:
 .aההנהלה תהא רשאית לעשות שימוש בפרטי חבר המועדון וכן לשמור פרטים ונתונים שהתקבלו
במסגרת פעילותו במועדון ו/או השתתפותו בהטבות ,הכל לצרכים פנימיים ו/או שיווקים ו/או
מסחריים ולרבות לצורך דיוור ומשלוח פרסומים ומידע ,בדואר רגיל ,בדואר אלקטרוני או בכל
אמצעי התקשרות אחר ,לרבות אודות הטבות המוצעות לחברי המועדון,בין אם על-ידי ההנהלה ,בין
על-ידי מי מטעמה ובין על-ידי צדדים שלישיים .ברכישת כרטיס חבר ,נותן חבר המועדון את
הסכמתו המלאה לשימוש בפרטיו כאמור לעיל.
 .5שינויים בתקנון/משמעות התקנון וצד ג':
א.

תקנון האפליקציה תקף יחד עם תקנון מועדון

ב.

ההנהלה תהא רשאית לשנות הוראות תקנון זה ,או כל חלק ממנו ,מעת לעת ,כפי שתמצא לנכון ועל פי שיקול
דעתה הבלעדי.

ג.

הגשת בקשת הצטרפות למועדון ,כמוה כהצהרה על קריאת תקנון זה וכל הוראותיו ועל הסכמה להן
וכהתחייבות בלתי חוזרת לקבלת תקנון זה וכל הוראותיו ולפעול על פיו.

ד.

ההנהלה וכל מי מטעמה אינם אחראים בשום צורה ואופן לכל התקשרות ,מכל מין וסוג שהוא ,בין חבר מועדון
כלשהו לבין צד ג' כלשהו ,לרבות במסגרת ו/או על-פי פרסומים כלשהם שהופצו ו/או נשלחו על-ידי
ההנהלה .כל התקשרות כאמור לקבלת שירות או לרכישת מוצר תהא באחריותו הבלעדית של נותן השירות או
המוצר כאמור וההנהלה אינה ולא תהיה אחראית לטיבם של השירותים ו/או איכותם של המוצרים אשר יסופקו
לחבר המועדון ,אם בכלל.

ה.

סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור למועדון ,החברות בו ו/או קיום הוראות תקנון זה וכל הנובע מהם ,תהיה
מסורה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב-יפו בלבד

ו.

מועדון החברים הדיגיטלי של

 ,וכן כל ההטבות הניתנות בו הושקו בתאריך ה.1.8.13-

:
 .6אפליקציית מועדון
א .השימוש באפליקציית המועדון הדיגיטלי כפופה לתנאי השימוש באפליקציה ולתקנון יחדיו.
ב .צבירת  50נקודות תתקבל על פדיון של למעלה מ  ₪ 45בקופה וישתנה מעת לעת עפ"י הנהלת רשת
ג.

מימוש הטבות יתאפשר בימים ב' -ש' בכל שעות הפעילות וביום א' עד השעה 17:00

ד .ההטבות ניתנות למימוש בהעברת כרטיס חבר או מסירת הטלפון של החבר ובהצגת תעודת זהות של בעל
הכרטיס ,או בהצגת האפליקציה הפתוחה בנייד.
ה .בכל הטבה לא יהיה כפל מבצעים והנחות ,כל הטבה תקפה עד גמר המלאי ,מימוש ההטבות כולן תקפות
בכפוף לתקנון המופיע באתר הרשת ובאפליקציית הרשת יחדיו.
עושה

ו.

מתן נק' עבור פעילות בפייסבוק תלוי במדיניות פייסבוק העולמית וכפוף לה ,שינויים שהנהלת
מעת לעת.

ז.

תמהיל ערך מימוש נקודות באפליקציה והמתנות אשר בחנות המתנות כולל מתנת ההצטרפות משתנים מעת
מעת

ח .הטבת  1+1על ההמבורגרים ביום א' לא כוללת צ'יקן בורגר והמבורגרים מיוחדים
ט .הטבת כוס שתייה מעניקה זיכוי בסך  ₪ 12על השתייה  :תפוזים/לימונדה/אשכוליות /גזוז
 הטבת תוספת מעל כוללת זיכוי של  ₪ 9לתוספות מעל ההמבורגר הטבת תוספת בצד כוללת זיכוי של
 ₪ 14על תוספת מעל ההמבורגר.
 הטבה מנה עיקרית כוללת זיכוי של  ₪ 58על המנות העיקריות
 הטבת ארוחת ילדים הינה ע"פ הכתוב בתפריט.
 הטבת חגיגה זוגית כוללת 2 :המבורגרים  Bו 2 -כוסות שתייה.
 הטבת חגיגה משפחתית כוללת 2 :ארוחות ילדים (ארוחת ילדים ע"פ הכתוב בתפריט )  2המבורגרים
Bו 2 -כוסות שתייה.
 קינוחון – זיכוי של  - ₪ 10בזמן הגשת עסקיות בלבד.
י.

לא ניתן לצבור נקודות יותר מפעמיים ביום.

יא .ערך הנקודות וכל הנקודות תקפות במעמד ביקור הבא של הלקוח בסניפי הרשת ולא באופן מיידי.
כללי
א .כרטיס החבר לא יעניק לחבר המועדון המחזיק בו הטבה כלשהי מעבר לאלו המפורטות בתקנון זה ו/או כפי
שיפרסם על-ידי ההנהלה מעת לעת.
ב .הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ,לחלוטין או באופן חלקי ,את פעילותו של המועדון ,וזאת
באמצעות פרסום הודעה על כוונתה לעשות כך ,שתפורסם באמצעי תקשורת על-פי שיקול דעתה של ההנהלה
לרבות באמצעות אתר האינטרנט של הרשת 14 ,יום לפחות קודם להפסקת פעילותו של המועדון .הופסקה
כליל פעילותו של המועדון ,יהיו חברי המועדון ששילמו להנהלה דמי חבר בגין חברותם במועדון זכאים להשבת
הסכום ששילמו כדמי חבר ,ללא הפרשי הצמדה ,ריבית או תוספות אחרות מכל מין וסוג שהוא ובלבד ששילמו
את דמי החבר בתוך תקופה שאינה עולה על  90יום קודם למועד הפסקת פעילותו של המועדון .חברי המועדון
אשר שילמו את דמי החבר במועד הקודם למועד האמור לעיל ,לא יהיו זכאים להחזר

כלשהו .בכל מקרה ,לא יהיה זכאי חבר מועדון כלשהו לקבלת סכום העולה על הסכום הנומינאלי ששולם בפועל
על ידו בגין חברותו במועדון
ג.

החברות במועדון תקפה לכל סניפי הרשת למעט סניף

בירכא

ד .מימוש הטבות של משקאות אלכוהוליים יתאפשרו לגיל  18ומעלה.
ה .תפריט עסקיות מוגש בימי חול בלבד בין הימים א' – ה' ובין השעות 17:00 – 12:00

