תקנון לקבלת הטבה למימוש ברשת "ריקושט"
 Pepperמקבוצת בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן )"Pepper" :מאפשר לך לקבל הטבה למימוש ברשת
ריקושט (להלן" :הרשת") ,בכפוף לתנאים וההוראות ,כמפורט להלן:
 .1התנאים לקבלת ההטבה למימוש ברשת יקבעו על ידי  Pepperלפי שיקול דעתו ,והם באים
בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות תקנון .Pepper
 .2מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל וכל עוד לא נקבע אחרת על ידי  ,Pepperברכישת מוצרי
רשת ריקושט באמצעות כרטיס אשראי  Pepperהמשויך למועדון "יותר" בעלות של ₪ 200
ומעלה (כולל מע"מ) באותה הקנייה בלבד ,תינתן לרוכש הנחה בסך  ,₪ 100כולל מע"מ
(להלן" :ההטבה").
 .3ההטבה תינתן פעם אחת בלבד לכל לקוח המחזיק בכרטיס אשראי פפר המשויך למועדון
"יותר" .ניתן לקבל את ההטבה בסניפי הרשת בישראל ,למעט בחנות הרשת הממוקמת
בתחנה המרכזית בתל אביב .ההטבה אינה ניתנת להעברה ואינה תקפה בקניית תווי שי של
הרשת ("ריקושי") .ההטבה לא תינתן במקביל למבצע אחר המתקיים ברשת ו/או הנחה אחרת
הקיימת על מוצר כלשהו ,למעט קבלת  10%הנחה שתינתן על ידי הרשת במעמד החיוב
בתשלום בכרטיס אשראי "יותר" .קרי ,אין כפל מבצעים והנחות למעט האמור בסעיף זה.
 .4תקופת הקמפיין לפי תקנון זה הינה החל מיום  3.6.18ועד יום  30.6.18או עד גמר המלאי,
לפי המוקדם ביניהם ("תקופת הקמפיין").
 Pepper .5יהיה רשאי שלא לאפשר קבלת ההטבה לפי תקנון זה ,וכן לקצר או להפסיק את
הקמפיין אף בטרם הסתיימה תקופתו.
 .6מובהר ,כי  Pepperאינו צד לעסקה שבין הלקוח לבין רשת ריקושט ,ואינו אחראי לטיב השירות
ו/או המוצר שיסופקו על ידי הרשת ו/או תקלות מכל מין וסוג שהוא שתיגרמנה על ידה .מובהר,
כי בכל מקרה תוגבל אחריותו של  Pepperו/או מי מטעמו לסכום ההטבה בלבד.
 .7מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,האחריות בדבר אספקת המוצר ,מכירתו ומתן השירות מוטלת על
הרשת ו/או על ספק המוצר ,וזאת בהתאם לדין להסכמי הרשת ולפי מדיניות השירות של
הרשת לתקלות בטיב ואופן מתן השירות או המוצר.
 .8קבלת ההטבה לפי תקנון זה כפופים לכל תנאי השימוש באפליקציה של .Pepper
 .9שירותי לקוחות  Pepperבטלפון  *8988בימים :א'-ו' בשבוע ,בכל שעות היממה.
 .10רשת ריקושט תהיה זמינה ותפעיל מענה שירות לקוחות בימים א'-ה' בשבוע בין השעות
.9:00-14:00
 .11בכל 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.
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הצהרת נגישות – Pepper
אמצעי נגישות:
•

הטקסטים כוללים כותרות לטובת קריאה נוחה ואפקטיבית יותר לעיוורים הנעזרים
בטכנולוגיות קוראות מסך.

•

הגופנים הם מסוג  sans serifובניגודיות המאפשרת קריאה נוחה יותר.

•

מאחורי כל תמונה וטבלה מופיע תיאור טקסטואלי ,המוקרא לגולשים שנעזרים בתוכנת
הקראה.

•

הקישורים במסמך בעלי שמות משמעותיים ,מודגשים בצבע ובקו תחתון במעבר עכבר.
המסמך נבדק על ידי יועץ הנגישות הראל חייט ונמצא נגיש לאנשים עם מוגבלויות על פי הנחיות

הנגישות המקובלות בעולם Web Content Accessibility Guidelines 2.0 :ברמה .AA
אמצעים אלו מסייעים לעיוורים ,לקויי ראיה ואנשים עם מוגבלויות שונות להפוך כל מסמך לנגיש
באמצעות תוכנות הקראה וטכנולוגיות מסייעות ואף מאפשרים המרה לכתב ברייל – אם נתקלתם בבעיה
במסמך אנא הפנו את תשומת ליבינו ויחד נאפשר לכולם להנות מהתכנים ברמה שווה.
א.ה חייט
דרך מנחם בגין  ,3/2593רמת גן  .5268101טלפון .054-4493937 :פקס03-6128231 :
harel@chait.info

