תקנון
מועדון לקוחות – פארם ירוק

.1

מבוא

מועדון הלקוחות של "פארם ירוק" ,המופעל על ידי חברת ר.ע ירוק פארם בע"מ ,מספר תאגיד
 ,516089067מרח ,הסוללים  36מיקוד"( 1790500 :החברה") ,הנו מועדון לקוחות שהוקם במטרה
להעניק לחבריו עדכונים ,מידע והטבות שונות בתחום מוצרי הקנביס הרפואי.

.2

הגדרות

" 2.1הטבות" כהגדרת מונחים אלה בסעיף  4לתקנון.
“ .2.2חבר מועדון” משמע כל אדם שחברותו במועדון אושרה בהתאם לסעיף  3לתקנון.
“ .2.3טופס ההרשמה” משמע טופס הרשמה למועדון בנוסח שיעודכן מעת לעת ע”י החברה.
“ .2.4המועדון” משמע מועדון הלקוחות המופעל על ידי החברה ,בהתאם לתנאי תקנון זה והוראות
הדין.
“ .2.5פרטי חבר המועדון” כהגדרתם בסעיף  6לתקנון.
“ .2.6התקנון” משמע תקנון המועדון כמפורט במסמך זה.

 .3הצטרפות למועדון
 .3.1ההרשמה למועדון הנה פתוחה לכל אדם מעל גיל  18ובעל רישיון תקף לצריכת קנאביס
רפואי/מטפל בקרוב בעל רישיון תקף לצריכת קנאביס רפואי ,שהונפק על ידי יק"ר במשרד הבריאות או
כל רשות מוסמכת אחרת.
 .3.2ההרשמה למועדון נעשית באמצעות מילוי ומסירה של טופס ההרשמה (בנוסח שיוצג ויהיה זמין
באתר האינטרנט של החברה ו/או בדף נחיתה ייעודי ו/או בסניפי בית המרקחת של החברה) .חבר
המועדון מתחייב בזאת כי כל הפרטים אותם מסר במסגרת טופס ההרשמה נכונים ,מדויקים ,מעודכנים
ומלאים .הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית.
 .3.3החברה תהיה רשאית לדחות בקשה להצטרף למועדון מכל סיבה שהיא ,על פי שיקול דעתה
הבלעדי והסביר בנסיבות העניין ,ומבלי שתחול עליה החובה לנמק את סירובה.
 .3.4הסכמה לכל תנאי התקנון וקבלת דיוור שיווקי מהחברה במהלך תקופת החברות במועדון הם
תנאי לחברות במועדון .מילוי טופס ההרשמה ומסירתו כאמור לעיל ,כמוהו כהסכמה של מי שמבקש
להירשם למועדון לכל הוראות התקנון לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון .לחבר המועדון לא תהיה
כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם הוראות התקנון ו/או שינוי התקנון.
 .3.5חבר המועדון אחראי לעדכן את המועדון בכל שינוי שיחול באיזה מפרטיו האישיים המפורטים
בטופס ההרשמה ,ובכלל זה בכתובת הדואר האלקטרונית שלו ומספר טלפון נייד ,בין היתר על מנת
לאפשר את המשך הקש ר הרציף בין המועדון לבין חבר המועדון .המועדון לא יהיה אחראי לאי קבלת
הטבה ,דיוור ,עדכון או הודעה בקשר עם המועדון בגין אי עדכון הפרטים כאמור.
 .3.6ההרשמה למועדון היא חד-פעמית והחברות במועדון הינה ללא הגבלת זמן ,עד למועד בו הודיע
חבר המועדון לחברה על רצונו להיגרע ממועדון הלקוחות ,או הסרה של החבר מהמועדון על ידי
החברה ,בהתאם לתנאי תקנון זה והוראות הדין.

 .3.7חבר מועדון המבקש להפסיק לקבל דיוור תקופתי במהלך תקופת החברות במועדון ,יודיע על
כך לחברה בהתאם לדרכים המפורטות בדיוור שנשלח אליו ו/או בפניה ישירה לשירות הלקוחות של
החברה ,שפרטי ההתקשרות עמה מפורטים בסעיף  7להלן .בקשה להפסקת קבלת דיוור שיווקי תיחשב
לבקשת חבר המועדון לסיים את חברותו במועדון.
הצטרפות למועדון הלקוחות אינה כרוכה בתשלום .החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות
3.8
תשלום בגין החברות במועדון והיא תעשה כן על ידי מתן הודעה לחברי המועדון ,בכפוף להוראות הדין.
מובהר כי החברות במועדון הינה אישית בלבד ,ואינה ניתנת להעברה .השימוש ומימוש
3.9
ההטבות להן יהיה זכאי חבר המועדון במסגרת חברותו במועדון ייעשו על ידי חבר המועדון בלבד ,ולא
ניתן יהיה להמחותן לאחר.

.4

הטבות לחברי מועדון

 .4.1במסגרת המועדון יינתנו לחבריו הטבות שונות מעת לעת ,וחברי המועדון יעודכנו במידע רלוונטי
מעת לעת .4.2 .ההטבות הינן אישיות לחבר המועדון ואינן ניתנות להעברה.
 4.3החברה תהיה רשאית להפסיק את פעילות המועדון בכל עת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בכפוף
להוראות הדין ולמתן הודעה מוקדמת .בכפוף לאמור להלן:
 4.4רישומי החברה הם הקובעים בכל הקשור לתקנון זה ,לרבות בכל הקשור לקבלת ההטבות או
מימושן.
.5

מדיניות פרטיות ,מאגר מידע ודיוור ישיר

 .5.1הפרטים האישיים שיימסרו על ידי חבר מועדון במסגרת מילוי טופס ההרשמה וכן הפרטים
שייקלטו על ידי מערכת החברה בגין רכישות חבר המועדון (“פרטי חבר המועדון”) ,כפופים למדיניות
הפרטיות של החברה ,בה ניתן לעיין כאן.
 .6אחריות
 .6.1החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא ,מכל מין וסוג ,בקשר למימוש ו/או אי מימוש
ו/או השימוש בהטבות ו/או בקשר לנזק כלשהו ,עקיף ,תוצאתי או נסיבתי ,אשר ייגרם לחבר המועדון
או לצד שלישי כלשהו בקשר עם המועדון ו/או ההטבות ,לרבות אבדן רווחים ,אבדן הזדמנות עסקית,
אבדן מוניטין ,ירידת ערך וכיו”ב.
 .6.2החברה אינה מתחייבת כי המועדון לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע
או תימשך בתנאים דומים והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את המועדון ו/או לשנות את תנאיו,
בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות הדין.
 6. 3החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש במועדון,
לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,כאלו הנובעים משיבוש בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט
ו/או ברשתות הסלולר ,אשר יגרמו מכל סיבה שהיא ,שאינה תלויה בהם ,בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות
האמור מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטתם ,ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה
ולא יזכו את חבר המועדון בכל סעד ו/או זכות ,למעט אם נאמר אחרת המפורש בתקנון זה .במקרה
של תקלה ו/או שיבוש כאמור ,תהיה החברה רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה ,לבטל את המועדון
או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שימצא לנכון .למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,
יובהר כי לאף אדם ,לרבות לחברי המועדון  ,לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן
תנקוט החברה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי החברה אינה ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר
ו/או עקיף ,לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות ,שיגרמו לאדם כלשהו ,לרבות לחבר מועדון ,עקב ו/או
בקשר עם תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל ו/או עקב הפעולות שינקטו כאמור.

 .6.4רשתות תקשורת ,מחשבים ,שרתים ואתר אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד
גורמים שונים .החברה נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיימסר על
ידי חברי מועדון לחברה אולם על חברי המועדון לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות
אבטחה וחדירות למידע .החברה אינה מתחייבת שהשירותים והמידע באתר/דפי נחיתה ובשרתי
המועדון (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית
למידע המאוחסן בהם .חברי המועדון משחררים את החברה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל נזק שייגרם
להם ו/או למי מטעמם עקב התקפות ,ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותרים על כל טענה
כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
.7

דרכי מסירת הודעות

 .7.1דרכי מסירת הודעות מהחברה לחברי המועדון ,בכל דבר ועניין ,ייעשו באופן ובדרך שייקבע על
ידי החברה ,ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .7.2דרכי מסירת הודעות לחברי המועדון ,בכל דבר ועניין  ,ייעשו באמצעות פנייה לשירות הלקוחות
באמצעות דואר אלקטרוני  . service@pharm-yarok.co.il :או בטלפון 09-8305000
 .7.3שעות פעילות שירות הלקוחות  :ימים א-ה בין השעות  ( 09:00-18:00ללא ערבי חג ,חגים,
שבתות ,וימי שבתון).
 .8כללי
 8.1החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ,לשנות ,לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות התקנון,
כולן או חלקן ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,בהתאם להוראות הדין.
 .8.2החברה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לשנות את שם המועדון ,סמלי המועדון
וכיוצ”ב ,בכל עת.
 .8.3בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם
בקשר למועדון ,לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל
דבר ועניין .האמור לעיל לא יחול על עדכונים שהחברה תערוך בתקנון ,אשר יגברו על הוראות התקנון
הלא מעודכנות.
 .8.4האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לגברים ונשים כאחד.
 .8.5כל התנהגות של החברה כלפי חבר המועדון בניגוד לאמור בתקנון ,הינה לפנים משורת הדין
בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של החברה על זכות ו/או סעד המוקנים לה על פי תקנון זה או הדין
החל.
 .8.6מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע או קשור למועדון ,הוא אך ורק בבתי המשפט
המוסמכים בתל אביב ולאף בית משפט אחר לא תהיה סמכות בעניין .הדין החל בקשר עם תקנון זה
הוא דיני מדינת ישראל.

אנו מברכים אותך על הצטרפותך למועדון

