 10ינואר 2019

תקנון McCoins
בתקנון זה מובאים כללי ותנאי ההשתתפות בצבירה של הטבות עבור המשתמשים באתר ההזמנות של
מקדונלד'ס בישראל או באפליקציית מקדונלד'ס ישראל (ביחד " -אתרי החברה") שעורכת אלוניאל בע"מ,
זכיינית מקדונלד'ס בישראל ("החברה"; "הסדר ההטבות" ,בהתאמה) ללקוחותיה .לצורך השתתפות
בהסדר ההטבות ,שימוש באפליקציית מקדונלד'ס ישראל תהיה אפשרית החל מגרסה  2.5או גרסה
מאוחרת.
השתתפות לקוח החברה בהסדר ההטבות תהווה אישור הלקוח כי ניתנה לו אפשרות לעיין בתקנון זה והוא
מסכים לאמור בו.
הסדר ההטבות יחל מיום "( 10/01/2019מועד תחילת ההסדר") .מימוש הזכויות שיצברו בהסדר ההטבות
יתאפשר בהתאם למפורט בתנאים מטה.
להלן כללי ותנאי הסדר ההטבות:
.1

צבירת הזכויות:
לקוח החברה אשר ירכוש מוצרים באתרי החברה ,יהא זכאי לצבור זכויות (")"McCoins
1.1
בהתאם למנגנון הבא :בגין רכישה בסך של  50ש"ח ועד  99ש"ח ,יצבור לקוח החברה שני
 ,McCoinsברכישה בסך של  100ש"ח ועד  149ש"ח ,יצבור לקוח החברה ארבעה
 ,McCoinsברכישה של  150ש"ח ועד  199ש"ח יצבור לקוח החברה שבעה  McCoinsוכן
הלאה לפי הטבלה המצורפת .סכום מקסימלי באתרי החברה ברכישה אחת הינו  500ש"ח
או סכום גבוה יותר ,כפי שתחליט החברה בהתאם לשקול דעתה הבלעדי.
להלן טבלת צבירה עבור רכישה אחת:

1.2
1.3

צבירת  McCoinsאפשרית בכל רכישה המתבצעת באתרי החברה החל ממועד תחילת
ההסדר ,ובלבד שהסכום לתשלום יהיה בסך של  50ש"ח ומעלה (לאחר הפחתת הנחות,
מבצעים וכדומה).
עם ביצוע התשלום על-ידי לקוח החברה באתרי החברה ,יעודכנו  McCoinsלטובתו
("מועד קבלת ה McCoins .)"McCoins -שהתקבלו יהיו ניתנים למימוש החל מהרכישה
הבאה בלבד.
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1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

1.10

1.11

רכישה המזכה בצבירת  McCoinsהינה רכישה שהתשלום עבורה נעשה באתרי החברה
בלבד וללא תשלום בקופת המסעדה.
לצורך ביצוע רכישה באתרי החברה ,יידרש לקוח להירשם לאתרי החברה וכן למסור את
הפרטים המזהים הבאים :שם פרטי ,שם משפחה ,מספר טלפון נייד ודוא"ל.
רכישה באיזה מאתרי החברה תהיה כפופה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתר
הרכישה הרלוונטי ,כפי שהם מעת לעת.
הזמנת משלוחים כרוכה בסכום מינימום.
הזכות לקבלה ,לצבירה או למימוש  McCoinsהינה אישית ואינה ניתנת להעברה
ללקוחות החברה האחרים או לצדדים שלישיים.
ככל שיבחר לקוח החברה לסגור את חשבון הלקוח באתרי החברה ,ימחקו הMcCoins -
שנצברו לטובתו ,ולא יהיה ניתן לממשם או להעבירם לחשבון אחר .מובהר כי ככל שלקוח
לא יעשה שימוש בחשבון הלקוח מכל סיבה שהיא McCoins ,יוותרו רשומים לזכותו עד
לתום תוקפם.
רכישות באתרי החברה ובעקבות כך צבירה ומימוש של  McCoinsכפופים למגבלות
רכישה או הזמנה ,כדוגמת מגבלות לרכישת מוצרים מסוימים במשלוח ,תפריט המותאם
לסניפים כשרים ,תפריט מצומצם בסניפים מסוימים ,מוצרים הנמכרים רק בשעות
מוגבלות וכדומה .לדוגמא :בסניפים כשרים לא ניתן לרכוש מוצרים חלביים ובשריים
באותה הזמנה.
ככל שיבוצע ביטול רכישה או עסקה ,שזיכתה את לקוח החברה בצבירת ,McCoins
יעודכנו זכויות לקוח החברה כך שיופחתו ה( McCoins -ככל שעודכנו כבר לטובת הלקוח
בגין רכישה כאמור) הרלוונטיים לרכישה שבוטלה ,מתוך יתרת  McCoinsשנצברו עד
אותה עת.

.2

מימוש :McCoins
 McCoinsיהיו ניתנים למימוש ברכישות באתרי החברה בלבד ,כאשר התשלום מבוצע
2.1
באתר החברה ולא בקופת המסעדה .מימוש  McCoinsאפשרי עבור רכישה של מוצרים
שונים המוצעים באתרי החברה ,כפי שיהיו מעת לעת בהתאם לשקול דעתה הבלעדי של
החברה.
לא ניתן לפדות או להמיר  McCoinsלמזומן או לקבל זיכוי בגין  McCoinsבמזומן,
2.2
בכרטיס אשראי או בכל אמצעי תשלום אחר .
בעת מימוש ,כל ( 1אחד)  McCoinיהיה שווה ערך ל( 1-אחד)  .₪החברה תהא רשאית,
2.3
מעת לעת ,להחליט כי לתקופת זמן מוגבלת ,ערכו של  McCoinיהיה גבוה מ 1 -ש"ח,
וזאת בהתאם לשקול דעתה הבלעדי .לאחר חלוף התקופה ,כל  McCoinיחזור להיות
שווה ערך ל( 1-אחד) ש"ח.
לקוחות החברה יהיו רשאים לממש  ,McCoinsהחל ממועד קבלת  McCoinsולמשך
2.4
תקופה של עד  180יום ממועד קבלת ה"( McCoins -תקופת המימוש").
לקוח החברה יהא רשאי להחליט מתי יממש  McCoinsבמהלך תקופת המימוש ,כאשר
2.5
ככל שהחליט הלקוח כי ברצונו לממש  ,McCoinsאזי הוא יידרש לממש את מלוא כמות
ה McCoins -שנצברה לו עד אותה עת .אם לאחר המימוש  ,נותרו לזכות הלקוח
 ,McCoinהם יעמדו לזכותו ברכישות מאוחרות יותר ,בכפוף לתקופת המימוש
הרלוונטית להם.
לאחר תקופת המימוש ,יפוג תוקפם של ה McCoins -באופן אוטומטי ולא ניתן יהיה
2.6
לעשות בהם שימוש.
תוקף הסדר ההטבות יסתיים בהתאם להודעת החברה .עד למועד זה ,לקוח החברה יהיה
2.7
רשאי לצבור  .McCoinsלאחר מועד זה ,לקוח החברה יהא זכאי לממש  McCoinsוזאת
עד לתום תקופת המימוש בלבד.
ביטול רכישה שנעשתה באמצעות מימוש  ,McCoinsיזכה את לקוח החברה חזרה ב-
2.8
 McCoinsשקוזזו לו עקב הרכישה.

.3

 McCoins( McCoins+פלוס)
החברה תהא רשאית להציע ,מעת לעת ,בהתאם לשקול דעתה הבלעדי ,מבצעים או הטבות
3.1
ברכישת מוצרים באמצעות מימוש  McCoinsבלבד .החברה תהא רשאית לשנות את
תמהיל המוצרים מעת לעת מבלי לתת הודעה מראש ללקוחות החברה והכל בהתאם
לשקול דעתה הבלעדי.
כללי

.4

4.1

רישומי החברה הם אשר יהוו הוכחה לכמות  McCoinsשנצברה עבור כל לקוח של
החברה ולמימוש ה.McCoins -
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4.2
4.3
4.4
4.5

במהלך תקופת הסדר ההטבות ,יתכן שיתקיימו מבצעי הטבות ו/או מבצעים
נוספים/אחרים מכל סוג שהוא על ידי החברה .מובהר בזאת כי אין ולא יהיה כפל
מבצעים ,למעט אם נקבע במפורש אחרת.
התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד .הפניה הינה לנשים ולגברים כאחד.
החברה תהיה רשאית בכל עת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לשנות את הוראות התקנון,
לשנות את תנאיו ו/או מועדיו ,וזאת כפוף להוראות הדין .תיקון או עדכון לתקנון יפורסמו
באתר האינטרנט של החברה.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים
אחרים כלשהם בדבר הסדר ההטבות ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

תקנון מק קוינס 10.01.19

