תקנון הטבות  1+1לסרט-
ללקוחות דיינרס קלוב ישראל בע"מ
חברת דיינרס קלוב ישראל בע"מ מקיימת מבצע כרטיס  1+1לסרט רגיל (להלן" :המבצע"),
ברשתות בתי הקולנוע  Yes Planetורב חן אשר תנאיו מפורטים בזאת להלן:
 .1במסגרת המבצע יהיה זכאי לקוח ,המחזיק בכרטיס  Diners Clubתקין ותקף אשר הונפק
על ידי דיינרס קלוב ישראל בע"מ ,להטבה בבתי הקולנוע של רשתות הקולנוע כמפורט באתר
 Diners Clubשכתובתוwww.diners.co.il :
 .2תוקף המבצע הינו כמפורט באתר  Diners Clubבכתובת המצוינת לעיל.
 .3מימוש ההטבה תמורת "חוויה" ובכפוף לתקנון "חנות החוויות" באתר .Diners-store.co.il
 .4לקוח הזכאי להטבה לאחר שעמד בתנאים לעיל והוא בעל כרטיס תקין ותקף ,יוכל ליהנות
מהטבה של  1+1ברכישת כרטיסים בקופות בתי הקולנוע ברשתות המשתתפות במתן ההטבה
כאמור לעיל או באינטרנט (בכפוף לאמור בסעיפים  4-6על תתי סעיפיו) ,כמפורט להלן:
4.1

לכל לקוח  Diners Clubהזכאי להטבה תעמוד הזכות לנצל את ההטבה עד פעם אחת
בחודש בלבד.

4.2

ברכישת זוג כרטיסים ,ישולם מחיר מלא על הכרטיס הראשון ,ואילו הכרטיס השני
יוענק חינם ללא כל חיוב נוסף .כרטיסים נוספים מעבר לזכאות ,אם יירכשו ,יהיו
במחיר מלא.

4.3

בכפוף להורדת קוד הטבה באתר חנות החוויות של  Diners Clubובכפוף לתקנון חנות
החוויות באתר .Diners-store.co.il

4.4

ההטבה/ההנחה ,לרבות בהזמנת כרטיס בשירות מקוון (ללא אפליקציות /יישומים
סלולאריים  /סינמט) ,תינתן על פי מחירו של כרטיס קולנוע רגיל הנמכר בקופות בתי
הקולנוע במועד מתן ההטבה.

4.4

בסרטי תלת מימד ההטבה תינתן בהתאם למחירו של כרטיס רגיל ולא לפי מחיר
כרטיס תלת מימד (ההפרש בין עלות הכרטיסים ישולם בידי הלקוח).

4.6

ההטבה אינה תקפה לרכישת כרטיסי  4DX ,IMAX ,VIPומופעים.

4.4

ההטבה לא ניתנת למימוש בהזמנת כרטיסים דרך היישומים הסלולאריים של בתי
הקולנוע ובאתרים המותאמים לסלולאר.

4.4

במימוש ההטבה כרטיס שני זהה

 .4תוקף קוד ההטבה למימוש בבתי הקולנוע הינו עד ליום האחרון של החודש בו הונפק (כולל)

 .6אין כפל מבצעים ו/או הנחות .לקוחות  Diners Clubייהנו רק מהטבה אחת ,הגבוהה מבין
ההטבות ו/או ההנחות ,ולא באופן מצטבר ,למעט הטבה ו/או הנחה הניתנת לכלל לקוחות בית
הקולנוע הרלוונטי ללא יוצא מן הכלל.
 .4רשומות בית הקולנוע ו/או חברת  Diners Clubלעניין הזמנת הכרטיסים ו/או ביטולם ו/או
מימוש הכרטיסים יחשבו כראיה סופית ומכרעת בכל תלונה ,בירור טענה ,ובכל דין ודברים
לרבות כל הליך משפטי ו/או מעין משפטי שיוברר בכל פורום.
 .4המבצע נועד לרווחת הלקוחות ואינו עסקה או התחייבות לביצוע עסקה מטעם .Diners Club
 Diners Club .9לא תהיה אחראית להתקיימות הסרט במועדו.
 .11מוסכם על הלקוח ומלוויו כי כל תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעות לטיב ו/או לאיכות
הסרטים ו/או מתקן הקולנוע ו/או השירות תופנה לרשת בתי הקולנוע ,והאחריות בגין כל
טענה ו/או נזק ו/או הפרה ו/או עוולה מכל מין וסוג שהן לא תחול בשום אופן על Diners
.Club
 .11תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין  Diners Clubלבין הלקוח.
 .12תקנון זה כפוף לחוקי מדינת ישראל ,לרבות חוקי המס ,לשינויים בהוראות החוק וכן לכל
תקנה ו/או חקיקת משנה אחרת התקפה מכוח חוק.
 .13פרטי ההטבה המלאים יעמדו לרשות הלקוח באתר www.diners.co.il
 Diners Club .14רשאית לשנות ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או להחסיר מהוראות תקנון זה בכל
עת ,ולשנות ו/או להפסיק בכל עת את המבצע עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,וזאת אף ללא
הודעה מראש.
 .14כל מחלוקת ו/או סכסוך ו/או תובענה בנושא תקנון זה תהיה בתחום סמכותו הבלעדי של בית
המשפט המוסמך בעיר תל אביב – יפו.

