תקנון לקבלת קוד קופון למימוש ברשת "סינימה סיטי"
בנק לאומי לישראל בע"מ ("הבנק") מאפשר לך לקבל ,באמצעות שימוש באפליקציית  "PAY"( Payאו "אפליקציית
 ,)"Payקוד קופון למימוש ברשת "סינימה סיטי" ("הרשת") ,בכפוף לתנאים וההוראות כמפורט להלן:
 .1התנאים לקבלת קוד קופון למימוש ברשת סינמה סיטי יקבעו על ידי הבנק לפי שיקול דעתו ,והם באים בנוסף
ומבלי לגרוע מהוראות תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של .Pay
 .2מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,וכל עוד לא נקבע אחרת על ידי הבנק ,לצורך קבלת קוד קופון למימוש
ברשת "סינימה סיטי" בהתאם לתקנון זה ("קוד קופון") ,על משתמש מסוים להעביר ("המעביר") באמצעות
אפליקציית  Payסך של ( ₪ 1שקל אחד) למשתמש/חבר אחר ("המקבל") .לאחר מכן ,על המקבל להעביר
באמצעות אפליקציית  Payחזרה למעביר את ה( ₪ 1 -שקל אחד) שקיבל.
 .3יובהר ,כי רק ביצוע ההעברות לאנשי קשר יזכו את המעביר והמקבל בקוד קופון .העברות בנקאיות שיבוצעו
באמצעות אפליקציית  PAYלא יזכו את המעביר והמקבל בקוד קופון.
 .4עם קיום מלוא התנאים כאמור בסעיפים  2ו 3-לעיל וביצוע ההעברות בפועל ,תישלח הודעת מערכת לצ'ט שבין
המעביר למקבל ובמסגרתה יופיע קוד קופון אחד וחד פעמי .מימוש קוד הקופון כשהוא בתוקף יזכה את
המעביר ו/או המקבל ,בקבלת כרטיס זוגי רגיל לסרט ברשת במהלך ימי חול ובסופי שבוע ,וזאת בעלות של 10
 ₪לכרטיס ( ₪ 20לכרטיס זוגי) ("ההטבה") .יובהר ,כי המקבל והמעביר יהיו זכאים לקבלת קוד קופון אחד
בלבד.
 .5יובהר ,כי ההטבה אינה כוללת סרטי  / VIPסרטי תלת מימד  /הצגות  /מופעים /או כל כרטיס השונה ממחיר
קופה בסך של  ₪ 40וכפופה לשעות הפעילות ברשת .ניתן לממש את קוד הקופון באתר או באפליקציית הרשת
או בקופות הרשת.
 .6קוד הקופון אינו ניתן להעברה ואין כפל הנחות ומבצעים.
 .7המקבל והמעביר יהיו זכאים לקוד קופון אחד בלבד במשך כל תקופת הקמפיין ,כהגדרתה להלן ,אף אם לאחר
קבלת ההטבה העבירו ו/או קיבלו כספים ממשתמשים נוספים באופן המתואר בסעיפים  2ו 3-לעיל.
 .8עם קבלת קוד הקופון כשהוא בתוקף האחריות לאספקת ההטבה מוטלת על הרשת ,ועליה בלבד.
 .9תקופת הקמפיין לפי תקנון זה הינה החל מיום  23.7.19ועד יום  24.8.19או עד גמר המלאי ,לפי המוקדם
ביניהם ("תקופת הקמפיין") .תוקף למימוש קוד הקופון הינו עד ולא יאוחר מיום .31.8.19
 .10הבנק יהיה רשאי בכל עת לקצר או להאריך את תקופת הקמפיין ו/או להפסיק את הקמפיין עם הרשת אף
בטרם הסתיימה תקופתו ,וכל זאת לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי .בנוסף ,הבנק יהיה רשאי לפי שיקול
דעתו הבלעדי לסרב ולא לאפשר קבלת קוד הקופון ו/או קבלת ההטבה לפי תקנון זה.
 .11הבנק רשאי להגביל את מספר ההטבות או מספר קודי הקופון בכל עת לפי שיקול דעתו ,לבטל ו/או להשעות,
באופן זמני או קבוע ,את פעילותו של מי מהמשתתפים ,לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 .12מובהר ,כי הבנק אינו צד לעסקה שבין הלקוח לבין הרשת ,ואינו אחראי לטיב השירות ו/או המוצר שיסופקו
על ידי הרשת ו/או תקלות מכל מין וסוג שהוא שייגרמו על ידה.
 .13הבנק יהיה פטור מכל אחריות בגין כל נזק ,הפסד ,הוצאות ותשלומים העלולים להיגרם ,במישרין או בעקיפין,
עקב עיכוב ו/או תקלה כלשהיא בקבלת ההטבה .מובהר ,כי בכל מקרה תוגבל אחריותו של הבנק ו/או מי
מטעמו לסכום ההטבה בפועל שזכאי המעביר והמקבל ,לפי העניין ,לקבל מהבנק.
 .14ידוע לי ואני מסכים כי הבנק עשוי לשנות את תנאי תקנון זה ,לרבות הוספת הוראות חדשות ,וזאת בכל עת
וע"פ שיקול דעתו הבלעדי .הוראות התקנון המתוקן יחייבו את המשתתפים מיום פרסום התקנון המתוקן.
 .15למעביר ו/או למקבל לא תהיה כל טענה בדבר שינוי תנאי תקנון זה.
 .16קבלת קוד הקופון וההטבה לפי תקנון זה כפופים לכל תנאי השימוש באפליקציה של .Pay
 .17שירותי לקוחות  Payבטלפון * 5511בימים :א-ו בשבוע ,בכל שעות היממה ,ביום ו' עד שעה לפני כניסת שבת
ובמוצ"ש משעה  21:30ואילך.
 .18בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בדבר ההטבה,
לרבות באתרי אינטרנט שונים ו/או בעיתונים ו/או במודעות ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

