תקנון "ויקטורי –"100%

המונפק ע"י "ויקטורי"

להלן מספר מגבלות מרכזיות של הכרטיס (כל ההגבלות בניסוחן הסופי והקובע יצויינו על
גבי הכרטיס ובאתר האינטרנט):
הכרטיס משמש לרכישת מוצרים עד לגובה הסכום הטעון בו כדין ,ויכובד בבתי העסק
המשתתפים בהסדר.
כרטיס מזויף לא יכובד .הסכום הטעון בכרטיס אינו ניתן להמרה למזומן ולא יינתן עודף בגין
שימוש חלקי בו.
השימוש בכרטיס "ויקטורי "100%-כפוף למגבלות וסייגים המפורטים בתקנון הכרטיס ובדף
המידע הנלווה לכרטיס ,ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
בתקנון הכרטיס ובדף המידע ניתן ניתן לעיין בכל סניפי רשת "ויקטורי פלוס" ובאתר
האינטרנט WWW. VICTORY1.CO.IL
כרטיס ויקטורי 100%-מזכה את המחזיק בו עד לגובה סכום הטעינה והנקוב המפורט בחזית
הכרטיס ,למעט החריגים המפורטים בכרטיס ובדף המידע המצורף לכרטיס; הכרטיס יכובד
בבתי העסק המשתתפים המפורטים בחזית דף המידע; הכרטיס מזכה את המחזיק בו עד
ליתרת הסכום הטעון בו ,בכפוף לתנאי השימוש; בביצוע עסקה באמצעות הכרטיס לא יוחזר
עודף למחזיק הכרטיס .בביצוע מימוש חלקי בכרטיס  -העודף יוותר טעון בכרטיס לרכישות
נוספות; הכרטיס שווה כסף ויש לשמור עליו במקום בטוח; כל המחזיק בכרטיס מצהיר
בעצם החזקתו כי הוא מסכים לתנאי השימוש וההגבלות החלות על הכרטיס; ביטול עסקה
שנעשתה באמצעות הכרטיס יהיה כפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה),
התשע"א 2010-ולמדיניות בית העסק הרלבנטי; התשלום בכרטיס אינו מקנה כפל הנחות
(למעט בבתי העסק המתירים זאת במפורש); הכרטיס אינו מהווה כרטיס חיוב כהגדרת מונח
זה בחוק כרטיסי חיוב ,תשמ"ו ;1986-מידע נוסף ,ניתן לקבל באתר
 ,WWW.VICTORY1.CO.ILברור יתרות ניתן לקבל בטלפון( 03-6177808-מענה קולי 24
שעות ביממה).
לא ניתן לרכוש את כרטיס הקניה באמצעות כרטיס המזכה בהנחה נוספת ברשת.
החרגות והגבלות בבתי העסק:
הכרטיס יכובד בכל הרשתות המכבדות ב 100%-מערכו הנקוב.
תוקפו של הכרטיס הינו ל 61-חודשים מיום הפקתו.
להלן החרגות ומגבלות יחודיות לכל הרשתות בהן קיימות מגבלות:
ברשת ויקטורי פלוס– הרשת איננה מאפשרת לרכוש סיגריות באמצעות הכרטיס.
קסטרו וקסטרו-ילדים –הכרטיס לא יכובד בחנויות .outlet
AMERICAN EAGLE, FOXHOME )WOMEN, MEN ,KIDS ,BABY( FOX ,
AERIE ;BILLABONG ; ַCHARLES & KEITH ;MANGO
(;THE CHILDREN'S PLACEלהוסיף את הרשתות החדשות)-יכובדו במבצעים ללא
מבצעי מועדון,ללא הטבות מועדון ולא יכובדו בחנויות עודפים.

נעלי אוריגינלס-ללא כפל מבצעים וללא חנויות עודפים
צומת ספרים –לא תתאפשר רכישת ספרי לימוד,עיתונים ותווי/כרטיסי שי של הרשת ,לא ניתן
לשלם בכרטיס זה עבור דמי הצטרפות למועדון הרשת,וקניה בכרטיס לא תזכה את הרוכש
בצבירת נקודות
שקם אלקטריק-שימוש בכרטיס עד  ₪ 1000בקניה בודדת
כרטיס דיגיטלי
 .1הרשתות "סופר ספיר" ו"-ספץ"-אינן מכבדות את ה"הכרטיס הדיגיטלי"
 .2רשת "גולברי"-לאור תקלה בקופות הרשת –הרשת לא תכבד את הכרטיס הדיגיטלי של
ויקטורי עד למציאת פתרון
בעלי כרטיסים דיגיטליים המעוניינים להשתמש בכרטיס ברשת "גולברי"-יוכלו להמיר
את הכרטיס לכרטיס פיזי (המכובד ברשת גולברי ללא בעיות)
בתאום מראש בטלפון( 054-9777851-הילה)
החרגות לגבי שותפים נוספים שיצורפו להסדר בעתיד תפורסמנה בנפרד.
תנאי החזרה של מוצרים שנרכשו באמצעות הכרטיס:
ניתן לקבל מוצר חלופי או זיכוי במזומן או שובר זיכוי ,בהתאם למדיניות בתי העסק
המשתתפים ,ובכפוף להוראות כל דין.
החל מ 01.08.2021-הרשתות הרשומות להלן איננן מכבדות את הכרטיס:
 .1פולו
 .2תיק ותיק

