
 מתנה כרטיס תקנון

( מופיעים באפליקציה )כהגדרתה CVV -"( )מספר כרטיס, תוקף, שווי והכרטיספרטי כרטיס המתנה )" .1

 להלן( ובאתר )כהגדרתו להלן( בלחיצה על כפתור "לתשלום בקופה".

 

לאחר חלוף התוקף המצוין לא יכובד הכרטיס ולא יוחלף. הכרטיס יכובד בהתאם לתנאים ולמגבלות  .2

"( והמהווה האפליקציה" –)להלן   MYGIFTהמפורטים תחת כפתור "תנאים והגבלות" באפליקציית 

 חלק בלתי נפרד ממנו.

ניות בית העסק התנאים והמגבלות המופיעים באפליקציה עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם למדי

 "(האתר)" car.co.il-www.gift ואישור מנפיקת הכרטיס באתר 

 

הכרטיס מזכה את המחזיק בו עד לגובה הסכום הרשום לזכותו. הכרטיס אינו ניתן להמרה למזומן ולא  .3

כום הטעון בו. לא ניתן לממש את יינתן עודף בגין שימוש חלקי בכרטיס, אלא תתבצע הפחתה של הס

 הכרטיס ברכישה סיטונאית. לא ניתן לרכוש באמצעות הכרטיס שוברי מתנה.

 

במקרה של החזרת מוצר/ביטול עסקה: ביטול עסקה יתאפשר לפי מדיניות רשת בית העסק כפי  .4

שמוצגת בסניפי הרשת ובתנאי שעסקת הביטול תקבל אישור מחברת האשראי ומבית העסק ושסכום 

הביטול הינו בגובה העסקה שנעשתה בכרטיס. ברשת שלא יתאפשר בה ביטול עסקה, יינתן שובר 

"( לא תהיה כל אחריות בגין ביטול רכישה של מוצר מקסלמקס איט פיננסים בע"מ )" מובהר כיזיכוי. 

 או שירות מבית עסק תוך שימוש בכרטיס. 
 

)"חוק הגנת  1981-מהאתר יהיה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ'אהכרטיס ביטול רכישת  .5

 .של נכס, כמפורט להלן הצרכן"( העוסקות במכר מרחוק

טלפון באמצעות של מקס בכתב באמצעות פניה לשירות הלקוחות בע"פ / ש לפנות לצורך ביטול, י

: הרוכש פרטיכלול את ול דואר אלקטרוני( כגוןאו באמצעות תקשורת אלקטרונית )[ , 03-7130000]

 שם פרטי ושם משפחה, טלפון של מזמין הכרטיס.
רטיס )בין אם הוא האדם ימי עסקים ממועד קבלת הכרטיס אצל מקבל הכ 14הביטול יתאפשר עד 

 "(.מקבל הכרטיס" –שהזמין את הכרטיס או צד שלישי 

 הביטול יתאפשר בתנאי שמקבל הכרטיס לא הפעיל את הכרטיס בלבד.
זיכוי בגין רכישת הכרטיס יועבר לאמצעי התשלום  אותו. יכול לבטל שרכש את הכרטיס האדםרק 

ימים מיום קבלת הודעת הביטול, בניכוי דמי  14ממנו בוצע התשלום בגין רכישת הכרטיס, בתוך 

עם ביטול העסקה, ם. הנמוך ביניה₪,  100מסכום העסקה )שווי הכרטיס( או  5%ביטול בשיעור של 

כרטיס לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה , ולמקבל הולא ניתן יהיה לממשוהכרטיס יבוטל 

 .כלפי מקס איט פיננסים בע"מ בגין האמור

 
שימרו עליו במקום בטוח. במקרה של אובן נתונים מהאפליקציה,  –כרטיס שנטען כדין שווה כסף  .6

פגמים ו/או תקלות במכשיר הנייד ו/או בחומרת ו/או בתוכנה אחרת כלשהן אשר הביאו למחיקת/אובדן 

 כרטיס, הכרטיס לא יוחלף ולא תינתן כל תמורה או פיצוי בגינו.ה

בנוסף, לא יינתן החזר כספי או פיצוי בגין אובדן או גניבת פרטי הכרטיס, או אי שימוש בכרטיס. על 

לבצע מעם לפעם גיבויים, לרבות לפני הורדת ו/או התקנת כל  מנת לצמצם ככל הניתן נזקים עליך

 גרסה של האפליקציה.

 
 .2019 –כרטיס זה אינו כרטיס תשלום לפי חוק שירותי תשלום, התשע"ט  .7

 
המוצרים שירכשו באמצעות הכרטיס הינם באחריותו הבלעדית של בית העסק. הכרטיס יכובד באתר  .8

 ובחנויות בית העסק בלבד.

 

 

 

 

 

http://www.gift-car.co.il/
http://www.gift-car.co.il/

