
 
 
 

 

 

 "כרטיסים טעונים" תקנון
 

 הגדרות

, מרח' 580055655 (ע"ר) אביב-אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל "האגודה"

, בניין אריק מיטשל, קריית האוניברסיטה, תל אביב 60לבנון חיים 

69978. 

בתקנון המפורטים  מוצרים המאפשר רכישתכסף סכום בטעון הכרטיס  "טעון כרטיסכרטיס/ "

 .זה

 בית הדפוס של האגודה הממוקם בבניין קיקואין. זולה" "ספרות

המסופקים על ידי ספרות זולה, למעט הזמנת המוצרים והשירותים  כל "מוצרים"

 מקראות ברשת.

, אשר שילם דמי דבאוניברסיטת תל אביב בלבולומד אדם הרשום  "סטודנטים"

 .רווחה כנדרש

יריד פתיחת שנת הלימודים ב כרטיס אשר יחולק חינם לסטודנטים כרטיס ראשוני""

"הכרטיס  להלן:( ₪ 10סכום של ב ןטעו 18-22/10/2015תשע"ו, 

 ").ראשוניה

 תנאי השימוש

כרטיס הטעון ה ולרכוש מוצרים באמצעות לעשות שימושיאפשר לסטודנטים  ראשוניהכרטיס ה .1

מד על יצוין כי מלאי הכרטיסים הראשוניים עו .17.1.16יום לעד מתנה וזאת ₪  10בסך של 

 .15,000מקסימום 

0Fבו סכומי כסף טעוןיאפשר לסטודנטים להטעון הכרטיס  .2

 לפי התנאים שלהלן: 1

 מתנה). 5% ׁ ׁ( ₪ 52.6של תאפשר רכישת מוצרים בסכום ₪  50הטענת כרטיס בסך של  .2.1

 מתנה). ₪5% ( 105.3תאפשר רכישת מוצרים בסכום של ₪  100הטענת כרטיס בסך של  .2.2

 מתנה). ₪10% ( 166.7תאפשר רכישת מוצרים בסכום של ₪  150הטענת כרטיס בסך של  .2.3

 מתנה). ₪10% ( 222.2תאפשר רכישת מוצרים בסכום של ₪  200הטענת כרטיס בסך של  .2.4

 מתנה). ₪10% ( 277.8תאפשר רכישת מוצרים בסכום של ₪  250הטענת כרטיס בסך של  .2.5

 מתנה). 15%( ₪ 352.9תאפשר רכישת מוצרים בסכום של ₪  300הטענת כרטיס בסך של  .2.6

                                                 
 אשראי בלבד. את הכרטיס הטעון ניתן לטעון באמצעות מזומן/ 1



 
 
 

 

 מתנה). ₪15% ( 411.8תאפשר רכישת מוצרים בסכום של ₪  350הטענת כרטיס בסך של  .2.7

 מתנה). ₪20% ( 500תאפשר רכישת מוצרים בסכום של ₪  400הטענת כרטיס בסך של  .2.8

 מתנה). ₪20% ( 562.5תאפשר רכישת מוצרים בסכום של ₪  450הטענת כרטיס בסך של  .2.9

 מתנה). ₪20% ( 625תאפשר רכישת מוצרים בסכום של  ₪ 500הטענת כרטיס בסך של  .2.10

תאפשר רכישת מוצרים בסכום ₪  50בכפולות של ₪  500-1000הטענת כרטיס בסך של  .2.11

 מסכום הרכישה במתנה.  20%הרכישה בתוספת 

 

אינו ניתן להמרה למזומן ו/או לכל אמצעי תשלום אחר שווה כרטיס הובהר כי מלמען הסר ספק,  .3

 .לתקנון זה 8-11, אלא בהתאם להוראות סעיפים נגדו כסף בחזרה, ולא יינתן ככסף

 מבצעיםמוצרים במסגרת  לרכישתבזאת כי לא יהיה ניתן לעשות שימוש בכרטיס הטעון  יודגש .4

 וכן לא יהיה ניתן לרכוש באמצעות הכרטיס הטעון מקראות באינטרנט.

 הכרטיס הנו אישי ולא ניתן להעברה. .5

 טיס שאבד.האגודה לא תהיה אחראית לכר .6

גם על רוכש כרטיס טעון שאינו סטודנט,  בשינויים המתאימים לתקנון זה יחולו 2-6סעיפים  .7

 .מקראות/אוגדני בחינות למעט לשם רכישת

 והחזרים מדיניות ביטול

סטודנט, המבקש את ביטול הכרטיס הטעון ייעשה זאת בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול  .8

 .בתקנות יםהקבועהימים  14"), וזאת בתוך קנותהת(להלן: " 2010 -עסקה), תשע"א

 .כל שימוש בכרטיס הכרטיס לא עשה שרוכשייעשה בתנאי  כרטיס טעוןיודגש כי ביטול  .9

אמצעי ביוחזרו הכספים שנגבו  להוראות לעיל,בהתאם  הכרטיס הטעוןל ביטול במקרה ש .10

 הרכישה בו נרכש הכרטיס.

לקבלת  /קשה מנומקת בכתב לביטול הכרטיס על אף האמור לעיל, סטודנטים רשאים להגיש ב .11

 ל פי תנאי הביטול וההחזר שלעיל, בה תכריע האגודה לפי שיקול דעתה הבלעדי.החזר כספי שלא ע

 כללי

 אינו חלות על הכרטיס הטעון ו/או הכרטיס הראשוני. 1986 -וב, התשמ"וחוק כרטיסי חי הוראות .12

 


