
 טיפניסההטבות תקנון מועדון 

 

 הצטרפות וחברות במועדון

"( תתאפשר לכל המעוניין בכך, הרשת)להלן: "  טיפניסרשת "( של המועדון)להלן : " הטבותההצטרפות למועדון ה .1

 הרשתבמסגרת בקשת הצטרפות בנוסח שיקבע על ידי וחתימה בכפוף לתשלום דמי הצטרפות, מילוי פרטים 

הינה ועדכון הפרטים ככל שיש בהם שינוי, , םמהימנותנכונות הפרטים והאחריות על "(. פותבקשת ההצטר)להלן: "

 מטעמים סביריםו על פי דין לא תדחה בקשת הצטרפות ולא תבטל חברות במועדון, אלא הרשתעל ממלא הטופס. 

 . כמתואר להלן

 

 הגדרות: .2

לפי שיקול דעתה ום אחר כפי שיוחלט )כולל מע"מ( למועדון או סכ₪  29.90תשלום סך  –" דמי הצטרפות" .2.1

,  אשר יקנו ללקוח, בכפוף למילוי וחתימה על בקשת ההצטרפות, חברות למשך שנה הרשתהבלעדי של 

 אחת, בכפוף לאמור בתקנון  זה.

לפי שיקול דעתה )כולל מע"מ( למועדון, או סכום אחר כפי שיוחלט ₪  29.90תשלום סך של  –" דמי חידוש" .2.2

מתום שנת החברות החל אשר יקנו לחבר במועדון, חברות למשך שנה אחת נוספת,  ,הרשתהבלעדי של 

 הראשונה ואילך, בכפוף לאמור בתקנון  זה.

אישרה את  הרשתלקוח שהסדיר את תשלום דמי ההצטרפות, מילא וחתם על בקשת ההצטרפות,  –" חבר" .2.3

 חברותו במועדון, והנפיקה לו כרטיס חברות. 

 תנפיק לחבר באופן אישי. הרשתש ו/או אחר מגנטי כרטיס –" כרטיס חברות" .2.4

לממש לצבור וזכות ה )א(הטבות המועדון יהיו אך ורק ההטבות המתוארות להלן:  –" הטבות המועדון" .2.5

הטבת הזכות ל )ג(להלן,  6הטבת יום הולדת כמתואר בסע' הזכות ל )ב(להלן,  5נקודות זכות כמפורט בסע' 

 להלן; 7הצטרפות חד פעמית כמתואר בסע' 

חנויות למעט ,  ע"י חברת רונן מודל בע"מ בלבד טיפניסרשת החנויות החנויות המופעלות על ידי –" הרשת" .2.6

 ו/או חנויות כמצוין בתקנון זה. ו/או עמדות טיפניס בסניפי המשביר החדש לצרכן עודפים

 

 הצטרפות למועדון, ותקופת החברות .3

המצורף )וחתימה על טופס ההצטרפות  הצטרפות ההצטרפות למועדון תיעשה באמצעות מילוי בקשת  .3.1

תחליט מעת לעת(, מסירתו לרשת, תשלום דמי ההצטרפות,  הרשתבנוסח כפי שכנספח א' לתקנון זה, 

 .הרשתוקבלת כרטיס חברות מ

החבר יעדכן את המועדון בכתב לגבי שינוי בפרטיו, על מנת לאפשר למועדון להמשיך וליידעו לגבי מבצעים  .3.2

, קבלת הטבה, הודעה או כל דבר הנובע מאי עדכון פרטי החבר במועד-עדון לא יהיה אחראי לאיוהטבות. המו

פנו לשירות נושא שינוי פרטים יואו מכל סיבה אחרת. הודעות ב ממילוי פרטים שגויים או בכתב בלתי קריא

 מייל , או באמצעות כתובת  03-5106040למספר  פקס  , או באמצעות 03-5100211הלקוחות במספר 

hilan.pr@gmail.com. 

חבר יחשב כמי שהסכים מרצונו החופשי ששמו ופרטיו, כפי שנמסרו על ידו במעמד ההצטרפות לתוכנית, וכן  .3.3

ו/או רכישות החבר בסניפי טיפניס ו/או כל נתון שיופק על סמך ניתוח כל מידע שיצטבר בקשר לתוכניות 

ונים והמידע הנ"ל, יועבר לטיפניס וישמש את טיפניס לקידום פעולותיה, עריכת ניתוח מידע ומחקר הנת

סטטיסטי ולשם דיוור ישיר לחברי התוכנית, כך ששימוש במידע הנ"ל לא יחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה 

והחבר מוותר בזאת את החבר בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. כמו כן יחשב המידע האמור לקניינה של טיפניס 
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. המועדון 1981-על כל טענה בגין שימוש במידע האמור לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א

 רשאי להעביר את המידע הנ"ל לגורמים מטעמו לצורך ביצוע השימושים הנקובים בסעיף זה.

 ומעלה. 18ההצטרפות למועדון הינה מגיל    .3.4

החברות, ותסתיים במועד תשלום דמי "( תתחיל במועד פת החברותתקותקופת החברות במועדון )להלן: " .3.5

החברות, )ב( במועד שבו תבוטל תשלום דמי כמתואר להלן )לפי המוקדם(: )א( לאחר שנה אחת מיום 

 חברותו של החבר כמתואר בתקנון זה. 

להלן: )א(  "( תתחיל, אך ורק במועד שבו יחולו התנאים המפורטיםתקופת החידושתקופת חידוש )להלן: " .3.6

דמי החידוש  ודמת לפי העניין, )ב( שולמו לחברההסתיימה תקופת החברות הראשונה או תקופת חידוש ק

לגבי התקופה הרלוונטית במלואם. תקופת החידוש תסתיים במועד כמתואר להלן )לפי המוקדם(: )א( לאחר 

 כמתואר בתקנון זה.  , )ב( במועד שבו תבוטל חברותו של החברהחידושתשלום דמי  שנה אחת מיום

ת במועדון תחשב כשימוש מלא וניצול טיס או הטבה שתתקבל כתוצאה מחברוכל שימוש שיעשה בכר .3.7

החברות במועדון ותבטל באופן מוחלט את הזכות לביטול עסקה על פי תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה( 

 . 2010-התש"ע

 .והחזר כספי כלשהביטול החברות לא יזכה את חבר המועדון ב .3.8

 

 כרטיס החברות .4

 כרטיס החברות ניתן לחבר באופן אישי ואינו ניתן להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר. 4.1  

 עשוי להביא לביטול החברות במועדון. הרשתבהתאם לשיקול דעת בכרטיס החברות, שימוש שאינו סביר  4.1

שיון יבצרוף תעודת זהות או ר ,ניהבהצגת כרטיס החברות במעמד הק יתהזכאות להטבות המועדון מותנ 4.2

 "(. תעודה מזההנהיגה בלבד של החבר )להלן: "

כרטיס אחד בלבד, ואין אפשרות לאחד נקודות בחישוב זכאות להטבות יכול שיעשה בגין נקודות שנצברו  4.3

 שנצברו במספר כרטיסים.

מות בחברות במועדון אך במקרה של אובדן או גניבת כרטיס החברות, יתאפשר ללקוח ליהנות מההטבות הגלו 4.4

בגין הנפקת ₪   15ורק בכפוף למילוי טופס הצהרה על אובדן או גניבת כרטיס, ותשלום עמלה בסך של עד 

  כרטיס חברות חדש לחבר. 

לשירות הלקוחות במספר או באמצעות מוקד   דיווח על אובדן או גניבת כרטיס יעשה באחד מסניפי הרשת .4.1

, או באמצעות כתובת מייל  03-5106040מספר , או באמצעות פקס ל03-5100211

ihilan.pr@gmail.com ידי בעל הכרטיס בלבד.-על 

ין אי קבלת הטבה מחמת אובדן גב לא תשמע כל טענה נגד הרשת .בעליו שמירה על הכרטיס הינה באחריות 4.5

 .כרטיס

עמדות טיפניס בסניפי המשביר  למעטבכל סניפי הרשת בישראל, וש ניתן יהיה לעשות שימ החברותבכרטיס  4.6

לפי התנאים וההגבלות  ו/או חנויות שאינן מופעלות ע"י חברת רונן מודל בע"מ, ו/או חנויות עודפים לצרכן

 הרשומים בתקנון.

 

 ומימוש נקודות זכות צבירה 5

, למעט רכישות כמתואר להלן,  ות הרשתחנויכל בה שתבוצע לאחר הצטרפות החבר למועדון, רכישכל בגין  5.1

 ₪. 1ערכה של כל נקודה יעמוד על  קניה.של כל  כהמער 10%של בש"ח "נקודות" בשווי  יצברו לזכות החבר 

לאחר למימוש ₪  10נקודות, ששוויין  10יצברו לזכות החבר ₪,  100כך לדוגמא: ברכישה כוללת בשווי של 

 נקודות. 50צבירת מינימום 
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במועד החזרת פריטים  –וח יחזיר לחברה פריטים אשר בגינם נצברו נקודות )מכל סיבה שהיא( במידה ולק 5.1

 כאמור, תופחת כמות הנקודות שנצברה בגין אתם הפריטים. 

או  חבר מועדון אשר רכש פריטים במסגרת הטבות ומבצעים כולל הטבת יום הולדת לא יוכל לקבל החזר כספי 5.2

 ישה.על הרכ החזר כלשהו לרבות זיכוי

את החבר יזכו , (במקרה ויופקו כאלה) בלבד טיפניסרשת של  GIFT CARDאמצעות ב נהתבצעתש רכישות 5.3

 .בצבירת נקודות

 לא תזכה את החבר בנקודות.  Gift Cardרכישת  5.4

 .החברות ותעודה מזההכרטיס  הצגתצבירת ומימוש הנקודות מותנית ב 5.5

מזומן ו/או כרטיס י תשלום שהינו עאמצכישה ברכל בתתאפשר צבירת נקודות במסגרת מועדון הלקוחות  5.6

  .אשראי

 אין אפשרות לצבור נקודות בגין רכישות שבוצעו לפני הצטרפות החבר למועדון. 5.7

 אין אפשרות לצבור נקודות בגין קניה שנעשתה ללא כרטיס חבר. 5.8

נקודות  50ובכפולות של  נקודות מרכישות קודמות 05רק לאחר צבירה של מינימום מימוש נקודות יתאפשר  5.9

. מובהר מפורשות כי לא ניתן לממש נקודות בקשר עם הרכישה שבמסגרתה נזקפות הנקודות לטובת בלבד

 החבר, אלא אך ורק במסגרת רכישות עתידיות.

אחרת לפי שיקול דעתה  הרשתבגין הרכישות המתוארות להלן לא תתקיים צבירת נקודות, אלא אם תחליט   5.10

 הבלעדי והמוחלט:

 טיפניסשל רשת  GIFT CARDלמעט,  GIFT CARD-חבר מועדון הבוחר להשתמש בתווים או ב •

 בלבד.

בגין הרכישות המתוארות להלן תתאפשר צבירת נקודות ואולם לא ניתן יהיה לממש נקודות בקשר לרכישות   5.11

 שכאלו, אלא אם תחליט החברה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט:

הנחה לפחות מערך הפריט המקורי בכל חנויות הרשת או  60%ע בערך של רכישה של פריטים במבצ (א)

 הנחה ויותר. 60%במבצע שמהותו מהווה 

הבלעדי מעת  דעתה פריטים ספציפיים שהרשת תבחר שלא לאפשר בגינם מימוש נקודות לפי שיקולה (ב)

 לעת. 

ת צבירה של נדרש ות,, ועל מנת לממש את הנקודמימוש הנקודות יתאפשר בשילוב תוספת של תשלום כספי 5.12

  .נקודות טרם המימוש 50מינימום 

החזרות והחלפות של פריטים שנרכשו באמצעות נקודות, יעשו בהתאם לנוהלי החלפה והחזרה של הרשת,  5.13

 של הרשת. הבלעדי כפי שיעודכנו מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה

. ניתן יהיה להחליף פריט שנרכש פריט שתמורתו שולמה בנקודות, לא ניתן יהיה לקבל בגינו זיכוי כלשהו 5.14

. בחירת ההפרש בין הפריטים או בתוספת תשלום בגובה בנקודות אך ורק בפריט שווה ערך לאותו פריט בלבד

 . או בזיכוי כלשהו פריט חילופי בשווי נמוך מהפריט המוחזר, לא יזכה את החבר בהפרש נקודות

זיכוי על פריט. הנקודות שנצברו בעקבות העסקה  של נקודות כתוצאה מקבלת לא ניתן לצבור יתרה שלילית 5.15

 ימחקו.

 בכל מקרה לא ניתן להמיר נקודות לכסף ישראלי או לכל מטבע אחר או לשובר זיכוי. 5.16

 שומרת לעצמה את הזכות לקבוע כי מוצרים מסוימים לא ימכרו באמצעות נקודות. הרשת 5.17

לממש את הנקודות  נתן האפשרותתיאו שלא יחדשו את החברות במועדון,  תסתייםחברים שחברותם ל 5.18

חודשים נוספים, כך שחבר  3לאחר מכן, יוקפאו הנקודות למשך חודשים מיום תום תקופת החברות.  3במשך 

חודשים מסיום החברות  6שיחליט לחדש את חברותו במועד זה יוכל להנות מהנקודות שצבר. במידה ובתום 

 לצמיתות.ימחקו  הלקוח בחר שלא לחדש את חברותו, הנקודות שהוקפאו



 המועדון שומר לעצמו את הזכות להציע מבצעים מוגבלים בזמן בהם יתאפשרו צבירה או מימוש מיוחדים של 5.19

 מבצעים בהם לא יתאפשרו צבירה או מימוש של נקודות.-או להפך נקודות

 י יחסי הצבירה של הנקודות.ונהמועדון שומר לעצמו את הזכות לשי 5.20

 

 הטבת יום הולדת 6

רי )הלועזי( שבו חל הקלנד תקפה בעבור בעל הכרטיס בלבד, וניתן לממשה אך ורק בחודש ולדתהטבת יום ה 6.1

 ., בעסקה אחת בלבד במהלך חודש זהיום הולדתו של החבר

 לא ניתן לממש את הטבת יום ההולדת ביום ההצטרפות למועדון. 6.2

 .לעת הטבת יום ההולדת הנה ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של החברה ויכולה להשתנות מעת 6.3

ו/או בסניפים  בעמדות טיפניס בסניפי המשביר לצרכןבסניפי עודפים, לא ניתן לממש את הטבת יום ההולדת  6.4

 . שאינם מופעלים ע"י חברת רונן מודל בע"מ

בצעים או יחד עם מבחלק מה  הולדתהיום לא לאפשר את מימוש הטבת שומרת לעצמה את הזכות ש הרשת 6.5

 .עדוןהטבות נוספות במסגרת החברות במו

שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינוי בהטבת יום ההולדת מעת לעת ע"פ החלטתה הבלעדית של  הרשת 6.6

 הרשת וללא הודעה מראש.

 לא תתאפשר במסגרת עסקה בה מומשה הטבת ההצטרפות. מימוש הטבת יום הולדת 6.7

 

 הטבת הצטרפות חד פעמית 7

)כולל מע"מ( לרכישה ₪  30ת, ששווייה כל חבר שהצטרף למועדון, יהיה זכאי להטבת הצטרפות חד פעמי 7.1

הטבה זו תהיה בתוקף למשך תקופה ההצטרפות. למחרת יום ברכישה הבאה מיום למימוש בחנויות הרשת 

 שיחלו ביום למחרת יום ההצטרפות ימים  60של 

שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר את מימוש הטבת ההצטרפות בחלק מהמבצעים או יחד עם  הרשת 7.2

 פות במסגרת החברות במועדון.הטבות נוס

הטבת הצטרפות החד פעמית לא תינתן במקרה של חידוש חברות, או בכל מקרה אחר, ובכל מקרה חבר  7.3

 יהיה זכאי רק פעם אחת להטבת ההצטרפות החד פעמית.

 

 הרשתזכויות  8

 ת הזכויות הבאות:גם א הרשתמבלי לגרוע מכל זכות הנתונה לחברה לפי כל דין ו/או לפי תקנון זה, שומרת לעצמה 

מבצעים מיוחדים, עדכונים מוקדמים לגבי מכירות נוספות, הטבות בחברי המועדון לעדכן לפי שיקול דעתה את  8.1

 .הרשתוהמוחלט של לפי שיקול הדעת הבלעדי הכל ומבצעים אחרים,  ,סוף עונה, הגעת קולקציות חדשות

דעתה הבלעדי  שיקול הכל לפי  –דמי החידוש סכומי דמי ההצטרפות ולעדכן, לשנות, להפחית או להעלות את  8.2

 . הרשתשל 

, מובהר הרשתבכל מקרה של ביטולה המוקדם של החברות במועדון בין אם ביוזמת הלקוח ובין אם ביוזמת  8.3

 לחבר מכל סיבה שהיא.  לא יוחזרודמי חידוש ו/או דמי ההצטרפות מפורשות כי 

 וחות בכל שלב שהוא.שומרת לעצמה את הזכות לבטל את  מועדון הלק הרשת 8.4

)ובכלל מטעמים סבירים  כל חברשל הבלעדי, לבטל את החברות  ה, על פי שיקול דעתתהיה רשאית הרשת 8.5

או אי ביצוע תשלום  הרשתללקוח מכל סיבה שהיא, הפרת התחייבות של הלקוח כלפי  הרשתזה: סכסוך בין 

, הרשת, ו/או בתחום חנויות הרשתי , התנהגות לקוח באופן פוגע כלפהרשתשהלקוח התחייב לבצעו כלפי 

 (.הרשתהמוחלט של הבלעדי וכיוצ"ב טעמים סבירים לפי שיקול דעתה ו



ו/או הטבת ההצטרפות על  הזכות שלא לאפשר את מימוש הטבת יום הולדת שומרת לעצמה את הרשת 8.6

 פריטים שיקבעו על ידה ו/או על פריטים שחל עליהם מבצע כלשהו.

 נוספות מעבר להטבות הניתנות לחברי המועדון, וזאת הטבותלאפשר ות שומרת לעצמה את הזכ הרשת 8.7

 פי שיקול דעתה הבלעדי. -לחלק מחברי המועדון, ועל

 

 כללי 9

 תקנון זה יחול על כל חברי המועדון. 9.1

שומרת לעצמה הזכות שלא   הרשתם באמצעות מזומן ו/או כרטיס אשראי . ולכל הטבה שניתנת לחבר מועדון תש 9.2

 כל אמצעי תשלום אחר.לכבד 

המועדון יוכל להודיע בכל דרך שימצא לנכון על הפסקת פעילות המועדון, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ובלבד שלא  9.3

יפגעו זכויות שהוקנו לחברים עד לזמן ההודעה. במקרה זה יהיה באפשרות החברים לממש את הנקודות שנצברו 

 ת המועדון.לזכותם במשך שלושה חודשים מיום הפסקת פעילו

המועדון שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי. החל ממועד שינוי  9.4

התקנון יחייב הנוסח החדש, ובלבד שלא תיפגענה זכויות שנצברו בידי החברים עד לשינוי התקנון. נוסחו המחייב 

 של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי הרשת. 

מועדון שומר לעצמו את הזכות, להציע מעת לעת מבצעים גם שלא לחברי המועדון, ובלבד שיכובדו כל ההטבות ה 9.5

 המגיעות לחברי המועדון בהתאם לתקנון זה. 

 מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון זה בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר יש לראות כנכון גם לגבי נשים. 9.6

כל עילה משפטית הנובעת מהשימוש על פיו, לרבות תוקפם ופרשנותם של על ה, ותקנון זהדין הישראלי יחול על    9.7

ולשימוש על פיו תהא נתונה לבתי המשפט  סמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לתקנוןיו. הוראות

  .אביב-תלהמוסמכים ב
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