תקנון למימוש הנחה באמצעות אפליקציית PAY
 .1אפליקציית ( PAYלהלן" :האפליקציה" ו/או " )"PAYשל בנק לאומי לישראל בע"מ
(להלן" :הבנק") מאפשרת לרוכשים מוצר במכונות האוטומטיות של משקר (להלן:
"מכונות משקר") המשתתפות במבצע ,אשר ישלמו עבור רכישת המוצר באמצעות
האפליקציה ,לקבל הנחה במחיר המוצר ,בכפוף לתנאים ולהוראות שלהלן:
 .2משתמש באפליקציה ( )userשירכוש מוצר כלשהו ממכונות משקר המשתתפות
במבצע ,במהלך תקופת המבצע ,ואשר ישלם עבורו באמצעות אפליקציית PAY
בלבד ,יקבל הנחה במחיר המוצר ,כמפורט להלן.
 .3על מנת לשלם באמצעות האפליקציה במכונות משקר המשתתפות במבצע ,יש
לבחור תשלום ב  PAY -ולהשלים את הרכישה באפליקציה בהתאם להנחיות
המופיעות על המדבקה שעל גבי המכונה ובהתאם לתנאי תקנון זה.
 .4תשלום עבור מוצר במכונות משקר המשתתפות במבצע ,באמצעות האפליקציה,
בהתאם לתנאי התקנון יקנה הנחה בסך השווה ל – ( ₪ 1.5כולל מע"מ) מהמחיר
הכולל של המוצר (כלומר מחיר המוצר הנקוב במכונה בתוספת עמלת תשלום
באשראי למשקר כפי שמצוין על גבי המכונה) (להלן" :ההנחה").
 .5ההנחה חלה על המוצרים הנמכרים במכונות משקר המשתתפות במבצע בלבד.
 .6מכונות משקר המשתתפות במבצע הינן אך ורק מכונות משקר עליהן מודבקת
מדבקה המציינת במפורש כי ניתן לשלם עבור רכישת מוצר במכונה באמצעות
אפליקציית  ,PAYוכן מצוין שם במפורש כי המשלם באמצעות האפליקציה יזכה
לקבלת ההנחה.
 .7תשלום באמצעות האפליקציה (וקבלת ההנחה) יתאפשר רק במכונות משקר
המשתתפות במבצע.
 .8ההנחה הינה למימוש מידי ,אינה ניתנה להעברה ולא כוללת כפל הטבות ומבצעים.
 .9ההנחה תקפה החל מיום  27.10.19ועד ליום  31.12.20או עד גמר המלאי,
המוקדם מביניהם (להלן" :תקופת המבצע").
הבנק רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לקצר ו/או לסיים את תקופת המבצע .בנוסף
הבנק יהיה רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי ,להפסיק בכל עת את אפשרות קבלת
ההנחה לפי תקנון זה.
 .10לאחר בחירת מוצר במכונת משקר המשתתפת במבצע ולחיצה על "תשלום עם
 ,"PAYיוצג "ברקוד" ( )QRלסריקה באפליקציה ,אשר יאפשר לשלם עבור המוצר
באמצעות האפליקציה .בשלב זה יש ללחוץ על כפתור  QRבתחתית מסך
האפליקציה ,לסרוק את הברקוד המופיע במכונה ולאשר את התשלום.

 .11הברקוד ניתן למימוש מיידי ובמידה ולא מומש (כלומר במידה ולא הושלמה רכישת
המוצר) ,ימחק ולא יהיה בר שימוש.
 .12במידה ובאפליקציה לא מופיע כפתור  QRיש לעדכן את האפליקציה בחנות
האפליקציות הרלבנטית.
 .13כל 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 משקר הפועל בימים א'-ה' בין השעות  17:00 - 08:00בטלפון 04-
 6309999שלוחה .2
 .14מובהר ,כי הבנק אינו צד לעסקת אספקת המוצרים שבין הלקוח לבין משקר ,אינו
אחראי לאספקת המוצרים ו/או לטיב המוצרים במכונות משקר ואינו אחראי לתקלות
מכל מין סוג שהוא במכונות משקר.
 .15הבנק ומשקר יהיו פטורים מכל אחריות בגין כל נזק ,הפסד ,הוצאות ותשלומים
העלולים להיגרם ,במישרין או בעקיפין ,עקב עיכוב או אי קבלת ההנחה .מובהר כי
בכל מקרה תוגבל אחריות הבנק ו/או מי מטעמו לסכום ההנחה בפועל שהיה זכאי
הרוכש לקבל מהבנק.
 .16מובהר כי רכישת מוצר ממכונת משקר באמצעות אשראי /אפליקציה מחויבת בעמלת
תשלום באשראי למשקר (נוסף על מחיר המוצר) כפי שמצוין על גבי המכונה .
 .17הבנק ומשקר עשויים לשנות תנאי תקנון זה מעת לעת (לרבות ,אך לא רק ,הוספת
הוראות חדשות) עפ"י שיקול דעתם הבלעדי .הוראות התקנון המתוקן יחייבו מיום
פרסומו של התקנון המתוקן ב .payapp.co.il/mashkar -
 .18הבנק יהיה רשאי בכל עת להפסיק את מתן ההנחה במכונות משקר המשתתפות
במבצע עפ"י שיקול דעתו הבלעדי.
 .19התנאים לקבלת ההנחה למימוש במכונות משקר המשתתפות במבצע הינם בנוסף
ומבלי לגרוע מהוראות התקנון ומדיניות הפרטיות של האפליקציה.
 .20בכל 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.

