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 כללי .1

החברות במועדון הלקוחות כפופה לכללים, לתנאים, למדיניות ולנהלים של  1.1
 קבוצת א.י. אדיר (להלן: "החברה").

החברה רשאית לשנות ו/או לבטל את תנאי התקנון, לרבות המוצרים והשירותים  1.2
 לשיקול דעתה הבלעדי המוצעים על ידה ללקוחות המועדון ו/או חלקם, בהתאם

 וללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת .

שונה התקנון, הרי שהחל ממועד שינויו יחייב הנוסח החדש גם את חברי המועדון  1.3
 אשר הצטרפו למועדון לפני שינוי התקנון.

עם הצטרפות למועדון מסכים החבר לכל התנאים וההתניות וההודעות  1.4
 המפורטות בתקנון זה.

אולם כל הנאמר בו זה כתובים לשם הנוחות בלשון זכר, התנאים שבתקנון  1.5
 כאחד.מתייחס לנשים ולגברים 

 הצטרפות למועדון .2

ומעלה, אשר מילא  18כאי להצטרף למועדון יחיד בלבד (לא תאגיד), מגיל ז 2.1
 טופס בקשת הצטרפות ועמד במלוא התנאים הקבועים בתקנון. 

 ההצטרפות למועדון אינה כרוכה בתשלום. 2.2

החברה רשאית שלא לאשר רישומו של לקוח כחבר מועדון מכל סיבה שהיא ועל  2.3
 פי שיקול דעתה הבלעדי. 

החברות במועדון תישאר בתוקף כל עוד לא בוטלה ע"י החברה או ע"י חבר  2.4
 המועדון. 

 הטבות לחברי מועדון .3

ות חברות במועדון הלקוחות לא תעניק לחבר מועדון הלקוחות כל הטבות אחר 3.1
מאלו המפורטות בתקנון זה ו/או מאלו אשר יפורסמו ע"י החברה ו/או ע"י ספקי  
 החברה מעת לעת . 

ע"י החברה  מפעם לפעם חבר מועדון ייהנה מהטבות וממבצעים אשר יפורסמו 3.2
ו/או ע"י ספקיה באתר האינטרנט של החברה ו/או יישלחו לחברי המועדון  
מסרונים,  לרבותצעי המדיה השונים באמצעות דיוור ודברי פרסומת באמ 
 הודעות דוא"ל וכיו"ב. 

תנאי ההטבות ובכלל זה תוקפן והגבלות על מימושן, יהיו בהתאם לפרסום  3.3
 בהתאם להוראות התקנון.ספקי החברה והחברה ו/או  

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להפסיק את ההטבות הניתנות  3.4
הניתנות ללא הודעה מוקדמת. החברה לא תישא בשום ו/או כל חלק מההטבות  
אחריות במידה ותחליט לנהוג כך. כמו כן, החברה לא תישא בשום אחריות כלפי  
חברי המועדות או כלפי צד ג' כלשהו אם תפסיק את ההטבות הניתנות במועדון  
 הלקוחות, לזמן מוגבל, מכל סיבה שהיא.  

 רשימת דיוור .4

ן מאשר ומסכים חבר המועדון להיכלל במאגר המידע עם הצטרפותו למועדו 4.1
 שינוהל ע"י החברה ו/או ע"י מי מטעמה. 



חבר המועדון מאשר לחברה ו/או לכל אחת מהחברות בקבוצת החברה ו/או  4.2
ישירות לדוא"ל ו/או לספקי החברה לשלוח אליו דיוור ישיר ודברי פרסומת  
והכל בהתאם לפרטים שנמסרו על לכתובת מגוריו ו/או למכשיר הטלפון הנייד,  
ידו באתר, ולא תהיה לו כל טענה כנגד החברה ו/או כל אחד מחברות הקבוצה  
 ו/או ספקי החברה בעניין זה. 

ו/או לספקי החברה לשלוח עם הצטרפותו למועדון מאשר חבר המועדון לחברה  4.3
קידום מוצרים ו/או מכירות שלהם ו/או  אליו דיוור ו/או דברי פרסומת לצורך 
 של צדדי ג' . 

חבר מועדון רשאי לשלוח להודיע לחברה, בכל רגע נתון, על סירובו לקבל דברי  4.4
פרסומת כאמור לעיל. הודעת סירב תינתן בכתב לחברה בדוא"ל  
  _____________, או בדרך שבה שוגר אליו דבר הפרסומת בהתאם לבחירתו. 

 אבטחת מידע .5

החברה תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר ע"י החברים  5.1
במועדון הלקוחות, עם זאת החברה אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע  
והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של  
צדדים שלישיים. לפיכך, החברה לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה,  
במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר ע"י חברי מועדון הלקוחות הנובע,  
במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים  
 ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתה. 

החברה ו/או כל אחת מהחברות בקבוצת החברה ו/או ספקי החברה יהיו רשאים  5.2
מועדון הלקוחות על מנת ליידע את החברים במועדון להשתמש בפרטי החברים ב

 הלקוחות בדבר מוצרים ושירותים העשויים לעניין אותם. 

ידוע לחבר המועדון כי כל הפרטים, הנתונים, הידיעות והמסמכים שמסר ו/או  5.3
ימסור לחברה או למי מטעמה או לכל גורם אחר הנמנה על חברי המועדון, לרבות 

ל שיוזנו במאגר מידע הרשום על שמה של החברה (להלן: פרטיו האישיים יכו
(להלן:  1981 -מאגר המידע") בכפוף לאמור בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

 . "חוק הגנת הפרטיות")

נמסרו על ידו מרצון ובהסכמה מלאה,  לחבר המועדון מצהיר כי כל הפרטים הנ" 5.4
 מבלי שחלה עליו חובה חוקית לעשות כן.

ר המועדון כי החברה ו/או מי מטעמה עשויים לפנות אליו בעתיד בדיוור ידוע לחב 5.5
ישיר על בסיס הנתונים המפורטים במאגר המידע כאמור, לרבות בעניינים 

שאינם נוגעים בתקנון זה, וכן לפנות אליו בהצעות שיווקיות ו/או פרסומיות מכל 
הפרטיות  מין וסוג שהוא באמצעי הדיוור השונים, הכל בכפוף לחוק הגנת

ובהתאם להוראות הדין. מובהר כי חבר המועדון זכאי, לפי דרישתו, להימחק 
ממי מבין מאגרי המידע של החברה ו/או של מי מטעמה או להורות כי מידע 
המתייחס אליו לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסויימים והכל 

פורשת בכתב לחברה, לפרק זמן מוגבל או קבוע וכל אלה באמצעות מתן הודעה מ
 תוך ציון דרישתו להימחק ממאגר המידע. 

עוד ידוע לחבר המועדון שמידע שנמסר על ידו כאמור לעיל, יכול ויוזן גם במאגר  5.6
מידע נוסף שהחברה מחזיקה בו (ככל שמחזיקה) המשמש לשירותי דיוור ישיר 

עמה, ויכול שהנתונים ישמשו את החברה ו/או מי מט -שלה ושל מי מטעמה
 בכפוף למגבלות הדין והוראות חוק הגנת הפרטיות.

 סמכות שיפוט .6

על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם  6.1
 התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בנצרת בלבד. 


