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תקנון המועדון
תקנון מועדון לקוחות טיב טעם ("התקנון") 

, א.ת. עמק חפר.1צבי הנחל מועדון לקוחות טיב טעם ("המועדון") מנוהל ומופעל ע"י טיב טעם רשתות בע"מ ("החברה") מרח'  .1

ןשיים אשר יתבקשו על ידי החברה ומתן הסכמה בכתב להוראת התקנון, זכאי כל אדם להצטרף למועדותמורת תשלום דמי חבר בסכום כפי שנקבע מעת לעת על ידי החברה ("דמי החבר"), מסירת פרטים אי

לתקופה של שנה ("תקופת החברות").
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"). בסמוך לאחר הצטרפות כל חבר למועדון, יונפק לחבר כרטיס מועדון הנושא את מס' החבר ("הכרטיס

קש על ידיר שניתנה על כך הודעה לחברה (והומצא לחברה על פי דרישתה הכרטיס הפגום ו/או כל אישור שהתבהכרטיס הינו אישי ואינו ניתן להעברה. בכל מקרה של אובדן/גניבה/פגם וכיו"ב של הכרטיס, לאח

קבע מעת לעת על ידי החברה, כרטיס חדש אשר יעמוד בתוקפו עד לתום תקופת החברות.החברה המעיד על כל אובדן/גניבה/פגם וכיו"ב כאמור). תנפיק החברה לחבר, תמורת תשלום כפי שי
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יה בכתב לחברה. התקבלה הודעה בכתב כאמור בידי החברה, תשיב החברה לחבר את החלק היחסי של דמחבר יהיה זכאי לפרוש מהמועדון ולהביא את תקופת החברות לידי סיום בכל עת באמצעות מתן הודע

ן נהנה החבר עד למועד סיום תקופת החברות, כפי שאלו מופיעות ברישומי החברה.החבר אשר שולמו על ידו בגין תקופת החברות שטרם נוצלה על ידי החבר, בניכוי עלות ההטבות מה
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כישות שעשה שימוש בכרטיס בניגוד להוראות התקנון ו/או עשה מעשה גניבה, מרמה וכיו"ב ו/או ביצע רהחברה תהא רשאית לבטל חברותו של חבר במועדון, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בין היתר כלפי מי

אשר לא כובדו ו/או נמצא בהתיידנות משפטית עם החברה.
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, באופן הכל בתנאים ובאופן על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וכפי שיפורסם מעת לעת על ידי החברההחברות במועדון מזכה את החבר ליהנות בתקופת החברות מהטבות שונות אשר יוצעו על ידי החברה,

ר המלאי,קף ההטבות ושוויון,לקצוב את התקופה בה ניתן לממש הטבה, לקבוע כי הטבה ניתנת למימוש עד גמשיקבע על ידי החברה ("ההטבות"). מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה תהיה רשאית לשנות את הי

ול דעת החברה. לקבוע כי מימוש הטבה מותנה בתשלום או בנקיטת פעולה כלשהי וכיו"ב, והכל בכל עת ועל פי שיק

סניפיםסניפים") או בכל מקום אחר עליו תורה החברה מעת לעת. החברה זכאית בכל עת לגרוע או להוסיף הטבות יהיו ניתנות למימוש רק בסניפי רשת "טיב טעם" אשר יפורטו בפרסומי החברה מעת לעת ("ה

לרשימת הסניפים בהם ניתן לממש הטבות.
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עה החברה מעת לעת), טרם תחילת עריכת חשבון, את הכרטיס (ובמידה ויידרש – גם תעודת זהות).החבר יהיה זכאי לממש מי מההטבות, רק במידה והציג בקופת הסניף (או בכל מקום אחר עליו הודי .7

ה כסף או להטבה אחרת.ההטבות הינן אישיות ואינן ניתנות להמחאה ו/או להעברה וכן אינן ניתנות להמרה לכסף או לשוו .8

ברהוכפי שתוקנו על ידו מעת לעת וכן כל פרט הנוגע לחבר ולרכישותיו בסניפים אשר הצטבר בידי החהחבר בחתימתו בשולי תקנון זה, נותן את הסכמתו כי פרטיו האישיים כפי שנמסרו על ידו לחברה 

ן, פקס,שאית לעשות בפרטים כל שימוש ובכלל זה, לדוור לחבר בדיוור ישיר (לרבות באמצעות דואר, טלפו("הפרטים"), יכללו במאגר/י מידע המנוהל/ים על ידי החברה ("מאגר המידע") וכי החברה תהיה ר

להטבות (לרבות הטבות לרכישת מוצרים של צדדים, מערכת חיוג אוטומטי וכיו"ב ) כל מידע הנוגע לחברה, לסניפים, למוצרים הנמכרים בסניפים, SMS, MMSדואר אלקטרוני, הודעות מסר קצר לרבות 

ר בכל שימוש אחר המותר לפי דין וזאת, מבלי שהשימוש ייחשב כפגיעה בפרטיות החבר ולא יזכה את החבשלישיים) וכיו"ב, למסור לכל צד שלישי למטרת קידום פעולותיה ומכירותיה של החברה וכיו"ב כל

 לעיל) והחברה תפעל בהתאם1 וזה על ידי מתן הודעה בכתב על כך לחברה (בדואר רשום, על פי הכתובת המצויינת בסעיף 9סעד ו/או פיצוי ו/או תמורה כלשהם. החבר רשאי לבטל הסכמתו כאמור בסעיף 

 ימי עסקים מעת שהתקבלה ההודעה בידי החברה.7להודעת החבר, תוך 
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10. על כל המשתמע מכך. חודשים, בכל דרך שתמצא לנכון ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, על הפסקת פעילות המועדון,3החברה תהא רשאית להודיע בהתראה של 

ך לחבר בכל דרך שתמצא לנכון.החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי ולהודיע על כ .11

12. פנייה בכתב לחברה.) וכן יהא מצוי במשרדי החברה וכל חבר המבקש להיות חבר יהיה זכאי לקבל עותק ממנו, באמצעותwww.tivtaam.co.ilנוסחו המחייב של התקנון מפורסם באתר האינטרנט של החברה  (
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