תקנון למימוש הנחה באמצעות אפליקציית PAY
בסניפים נבחרים של ארומה תל – אביב
 .1אפליקציית ( PAYלהלן" :האפליקציה" ו/או " )"PAYשל בנק לאומי לישראל בע"מ
(להלן" :הבנק") מאפשרת ללקוחות ,בסניפים נבחרים של ארומה תל-אביב המשתתפים
במבצע (להלן" :הסניפים" וכל אחד מהם ייקרא "הסניף"; רשת ארומה תל אביב תיקרא
להלן" :הרשת" ו/או "ארומה") לשלם באמצעות האפליקציה בעמדות ההזמנה העצמית,
בכפוף לתנאים ולהוראות להלן:
 .2על מנת לשלם באמצעות האפליקציה יש לבצע הזמנה אך ורק בעמדת ההזמנה
העצמית המוצבת בסניפים ,לבחור "משלמים עם  "PAYולהשלים את הרכישה
בהתאם להנחיות המופיעות במסך בעמדת ההזמנה.
 .3תשלום באמצעות האפליקציה יקנה הנחה בסך השווה ל 20%-מסך ההזמנה
("ההנחה").
 .4ההנחה חלה על מוצרי התפריט שבסניפים .ההנחה אינה חלה על מגשי אירוח.
 .5תשלום באמצעות האפליקציה (וקבלת ההנחה) יתאפשר רק בסניפים (בעמדות
ההזמנה העצמית).
 .6ההנחה תקפה החל מיום  22.9.19ועד ליום  31.3.20או עד גמר המלאי ,המוקדם
מבניהם (להלן" :תקופת מימוש ההנחה").
ארומה ו/או הבנק רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדי להאריך ו/או לקצר ו/או לסיים
את תקופת מימוש ההנחה .בנוסף הבנק ו/או ארומה יהיו רשאים לפי שיקול דעתם
הבלעדי להפסיק בכל עת את אפשרות קבלת ההנחה לפי תקנון זה.
 .7לאחר ביצוע ההזמנה ,יתקבל "ברקוד" לסריקה באפליקציה ,אשר יאפשר לשלם את
הסכום המוצג על גבי המסך באמצעות האפליקציה.
 .8הברקוד ניתן למימוש מיידי ובמידה ולא מומש (כלומר במידה ולא הושלמה ההזמנה),
ימחק ולא יהיה בר שימוש.
ביטול עסקה יתאפשר ע"י הקופאי בסניף בהתאם להוראות כל דין.
 .9כל תקלה ו/או טענה בקשר עם השימוש באפליקציה תופנה ישירות אל שירות
הלקוחות של  PAYהזמין בטלפון  *5511בימים ראשון עד חמישי בין השעות 8:30-
 19:00ובימי שישי ,בין השעות  .8:30-13:00בכל נושא אחר ניתן לפנות אל שירות
הלקוחות של ארומה הפועל בימים א'-ה' בין השעות  9:00-17:00בטלפון 03-
.5461571
 .10ההנחה הינה למימוש מיידי ,אינה ניתנה להעברה ולא כוללת כפל הטבות ומבצעים.
 .11ארומה והבנק יקבעו ויגדירו מעת לעת ,על פי שיקול דעתם ,אלו סניפים מבין סניפי
הרשת ישתתפו במבצע .ארומה והבנק יהיו רשאים בכל עת ,על פי שיקול דעתם
הבלעדי ,להוסיף ו/או לגרוע סניפים מבין הסניפים המשתתפים במבצע.

 .12מובהר כי:
 הבנק אינו צד לעסקה שבין הלקוח לבין ארומה ואינו אחראי לתפקוד ופעולותהעמדות הדיגיטליות ,לטיב המוצרים ו/או השירות שיסופקו ללקוח על ידי ארומה; כמו
כן הבנק אינו אחראי לתקלות מכל מין סוג שהוא אשר יגרמו ,ככל ויגרמו על ידי ארומה.
 ארומה איננה צד להתקשרות בין הלקוח לבנק בקשר עם האפליקציה ואיננהאחראית ,לטיב ו/או אופי ו/או השימוש באפליקציה ו/או לתקלות מכל מין וסוג שהוא
אשר יגרמו ,ככל ויגרמו ,בשל השימוש באפליקציה ,לרבות בקשר עם מימוש או אי
מימוש הברקוד.
 .13הבנק וארומה עשויים לשנות תנאי תקנון זה מעת לעת עפ"י שיקול דעתם הבלעדי.
הוראות התקנון המתוקן יחייבו מיום פרסומו של התקנון המתוקן באתר
 www.aromatlv.comאו באתר .www.payapp.co.il/aroma
 .14ארומה ו/או הבנק יהיו רשאים בכל עת לתקן ו/או לשנות ו/או להפסיק את ההנחה בכל
עת עפ"י שיקול דעתם הבלעדי.
 .15התנאים לקבלת ההנחה למימוש בסניפים הינם בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות התקנון,
תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האפליקציה.
 .16בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים
אחרים בדבר ההנחה ,לרבות באתרי אינטרנט שונים ו/או בעיתונים ו/או במודעות
פרסום ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר וענין.

