תנאי שימוש בכרטיסי קבוצת GOLF&CO
• כרטיס המקנה כפל מבצעים והטבות
• כרטיס שאינו מקנה כפל מבצעים והטבות

פברואר 2019

תנאי שימוש בכרטיס קבוצת [ GOLF&COכרטיס הכולל כפל מבצעים והטבות]
 .1כרטיס קבוצת ( GOLF&COלהלן" :קבוצת גולף") המקנה כפל מבצעים והטבות יכובד
ברשתות קבוצת  GOLF&COהבאות:
GOLF&CO

GOLF

GOLF&KIDS

POLGAT

KITAN

TOPSHOP
INTIMA

.2
.3
.4
.5
.6
.7

רשימת הרשתות שלעיל עשויה להתעדכן מעת לעת וללא הודעה מוקדמת; הרשימה העדכנית
והקובעת היא זו שנמצאת באתר ( www.golfgroup.co.ilלשונית  )GIFT CARDובחנויות
קבוצת גולף.
הכרטיס לא יכובד בחנויות עודפים (חנויות ספרינט לשעבר) וברכישה באתרי האינטרנט של
קבוצת גולף.
הכרטיס כולל את כל ההנחות והמבצעים ברשתות קבוצת גולף לרבות כפל מבצעים והטבות
והנחות מועדון לקוחות.
השימוש בכרטיס אינו מזכה בצבירת נקודות מועדון.
ניתן לרכוש באמצעות הכרטיס את כרטיסי קבוצת .GOLF&CO
לא ניתן להשתמש בכרטיס לרכישה סיטונאית.
תוקף הכרטיס הוא עד המועד הנקוב בו .לאחר מועד זה הכרטיס לא יכובד.
הכרטיס מזכה את המחזיק בו עד יתרת הסכום הטעון בו ואינו המיר למזומן .לא יינתן עודף
במזומן בגין שימוש חלקי בכרטיס.

 .8ביטול עסקה שבוצעה באמצעות הכרטיס יהיה באמצעות שובר זיכוי כמקובל בקבוצת גולף וכפוף
לדין.
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במקרה של אובדן/גניבה/השחתה הכרטיס לא יוחלף ולא יינתנו כל תמורה או פיצוי בגינו.
כרטיס פגום /מזויף לא יכובד .כרטיס פגום יוחלף לחדש.
כרטיס זה אינו "כרטיס חיוב" כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב ,תשמ"ו.1986-
המחזיק בכרטיס מצהיר כי בעצם ההחזקה בו הוא מסכים לתנאיו.
הכרטיס מונפק ע"י קבוצת גולף א.ק .בע"מ(ח.צ ,)511289564 .רח' המלאכה  ,5נתניה,
.173-7199999
לבירור יתרה בכרטיס ניתן להתקשר לטלפון( 13-6364664 :מענה קולי  24שעות ביממה) או
באתרwww.isracard.co.il:
קבוצת גולף רשאית לשנות תנאי שימוש אלה ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,מכל סיבה שהיא,
בכל עת וללא צורך לתת על כך כל הודעה מוקדמת.

*******
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תנאי שימוש בכרטיס קבוצת [ GOLF&COכרטיס ללא כפל מבצעים והטבות]
 .1כרטיס קבוצת ( GOLF&COלהלן" :קבוצת גולף") שאינו מקנה כפל מבצעים והטבות יכובד ברשתות
קבוצת  GOLF&COהבאות:
GOLF&CO

GOLF

GOLF&KIDS

POLGAT
INTIMA
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רשימת הרשתות שלעיל עשויה להתעדכן מעת לעת וללא הודעה מוקדמת; הרשימה העדכנית והקובעת
היא זו שנמצאת באתר ( www.golfgroup.co.ilלשונית  )GIFT CARDובחנויות קבוצת גולף.
הכרטיס לא יכובד בחנויות עודפים (חנויות ספרינט לשעבר) וברכישה באתרי האינטרנט של קבוצת
גולף.
לא ניתן לממש את הכרטיס במבצעים ו/או בהנחות ו/או בהטבות ולרבות בהטבות ו/או בהנחות
מועדון.
השימוש בכרטיס אינו מזכה בצבירת נקודות מועדון.
לא ניתן לרכוש באמצעות הכרטיס את כרטיסי קבוצת .GOLF&CO
לא ניתן להשתמש בכרטיס לרכישה סיטונאית.
תוקף הכרטיס הוא עד המועד הנקוב בו .לאחר מועד זה הכרטיס לא יכובד.
הכרטיס מזכה את המחזיק בו עד יתרת הסכום הטעון בו ואינו המיר למזומן .לא יינתן עודף במזומן
בגין שימוש חלקי בכרטיס.
אין זכות להחזר כספי/קבלת שובר זיכוי עבור מוצרים שנרכשו באמצעות הכרטיס.
ניתן לבצע החלפת מוצרים בלבד תוך  30יום מתאריך הקנייה ,כפוף לכך שהצרכן ישיב את המוצר
כשהוא לא נפגם ,לא נעשה בו שימוש ,באריזתו המקורית ובצירוף הוכחת קנייה (סרט
קופה/חשבונית/פתק החלפה או הוכחה אחרת לגבי ביצוע העסקה).
על אף האמור לעיל( :א) .החלפת חזיות וחלק עליון של בגד ים תתאפשר תוך  5ימים בלבד מתאריך
הקנייה; (ב) .לא ניתן להחליף את המוצרים הבאים :תחתונים ,בגדי ים שלמים וחלק תחתון של בגד
ים ,מזון ,ריהוט שהורכב בבית הצרכן ,מוצר מכל סוג שהוא שנעשה בו שימוש ו/או שיוצר במיוחד
עבור הלקוח ו/או בהתאם לדרישות מיוחדות.
ההחלפה תבוצע במקום ובמחיר צרכן מלא מול מחיר צרכן מלא ללא כפל מבצעים והנחות .ההחלפה
תבוצע באופן חד-פעמי; לא יינתן אישור להחלפה חוזרת.
במקרה של אובדן/גניבה/השחתה הכרטיס לא יוחלף ולא יינתנו כל תמורה או פיצוי בגינו.
כרטיס פגום /מזויף לא יכובד .כרטיס פגום יוחלף לחדש.
כרטיס זה אינו "כרטיס חיוב" כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב ,תשמ"ו.1986-
המחזיק בכרטיס מצהיר כי בעצם ההחזקה בו הוא מסכים לתנאיו.
הכרטיס מונפק ע"י קבוצת גולף א.ק .בע"מ(ח.צ ,)511289564 .רח' המלאכה  ,5נתניה,
.173-7199999
לבירור יתרה בכרטיס ניתן להתקשר לטלפון( 13-6364664 :מענה קולי  24שעות ביממה) או
באתרwww.isracard.co.il:
קבוצת גולף רשאית לשנות תנאי שימוש אלה ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,מכל סיבה שהיא ,בכל עת
וללא צורך לתת על כך כל הודעה מוקדמת.
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