
 
 

 מסעדות רשת ישרוטל באילת - "EILAT EAT"ן תקנון מועדו
 

להלן: חברת ישרוטל בע"מ ) של( "המועדוןו/או " התוכנית" הלן:ל)  "EILAT EAT"מועדון

 ,באילתרשומה מגורים הכתובת  בעלי תושבי אילת,שהינם "( מיועד ללקוחות ישרוטל ישרוטל"

 "(. התקנוןלהוראות תקנון זה )להלן: "בכפוף מועדון המעוניינים להיות חברים ב

 

"רש רש", "אנג'לינה", "הישראלית", " : באילת רשת ישרוטלמסעדות הבאות מהתוכנית תקפה ב

 מסעדות")להלן:  08ראנץ' האוס", "לה קוצ'ינה" , "קפה בולבארד", פאב המנקיס ובר ג'אספר 

, הכל לפי מסעדותו/או להסיר  מסעדות נוספות(. יובהר כי, ישרוטל רשאית לצרף "אילתהרשת 

 שיקול דעתה הבלעדי. 

 

 מועדוןחברות ב .1

)להלן"  513672212פורטל מסעדות בע"מ, ח.פ.  רולהמועדון ינוהל על ידי חברת  .1.1

ROL )".תוך שיתוף פעולה עם מנהל מסעדת ישרוטל באילת 

  .הרשומות לעיל עשה באחת ממסעדות הרשת באילתירישום למועדון הצטרפות ו .1.2

  הרישום למועדון איננו כרוך בתשלום. .1.3

 . ירשם על גבי כרטיס החברהחברות במועדון תוקף  .1.4

בהצטרפות ורישום למועדון החבר מאשר כי הפריטים אשר מסר במעמד ההצטרפות  .1.5

 למועדון הינם נכונים ומלאים.

לקבל מידע יחשב כמי שהסכים מרצונו החופשי, חבר אשר חתם על טופס ההצטרפות  .1.6

כהגדרתם בחוק התקשורת )בזק ושירותים(,  לרבות אודות הטבות ומבצעיםפרסומי , 

ודרכים אחרות באמצעות קשרי SMS מ"קבוצת ישרוטל", במייל,  ,1982תשמ"ב 

 תקשורת ח.ת.ך בע"מ ו / או רול פורטל מסעדות בע"מ. 

 40מסכים החבר מרצונו החופשי לקבלת "דבר פרסומת" כהגדרתה בתיקון  ,כמו כן

 המידע להעברת, וכי הינו מסכים 8002-שורת )בזק ושירותים(, התשס"חלחוק התק

לצורך ביצוע השימושים הנקובים בסעיף ו/או ישרוטל  ROLם האמור לגורמים מטע

בהתאם ואחרים זה, ועל מנת שאלו יוכלו לפנות אליו בהצעה וכן לצרכים שיווקיים, 

בעמדות הקבלה במלונות ו/או במסעדות הרשת באילת לפרטים כפי שנמסרו על ידו 

ישרוטל תשתמש לשם ו/או  ROLו/או בכל דרך חוקית אחרת בה באילת  ישרוטל

 קבלת הפרטים. 

1.7. ROL  על אי קבלת דיוור ו/או כל דבר בקשר עם יישאו באחריות ישרוטל לא ו/או

בגין תקלה ו/או טעות ו/או אובדן ו/או אי מילוי ו/או עדכון של פרטיו  מועדוןה

 חבר.האישיים של ה

ואינה מיועדת לתאגידים, סוכנים ו/או בתי עסק. אישית במועדון הינה החברות  .1.8

החברות, לרבות כל זכות ו/או הטבה אשר ניתנת מכוחה הינה אישית ואינה ניתנת 

 להעברה. 

ישרוטל שומרת על זכותה שלא לאשר הצטרפות ו/או הפסקת חברות על פי שיקול  .1.9

 זאת.דעתה הבלעדי, ומבלי כל חובה לנמק 



 
יקבל כרטיס חבר אשר ימלא גלוית הצטרפות באחת ממסעדות הרשת באילת, חבר  .1.10

 במעמד ההצטרפות. 

עם הצגת כרטיס החבר  ההטבות וההנחות יינתנו לבעל כרטיס חבר המועדון בלבד .1.11

  .ובצירוף תעודה מזהה במעמד התשלום

באחת ממסעדות  השנייהההזמנה החל מ, ת המועדוןיודגש כי ניתן ליהנות מהנח .1.12

  .הרשת באילת

 

 הנחות והטבות התוכנית .2

הרשומות בגב כרטיס ה במסעדות הרשת באילת הזמנ על 15%כל חבר יזכה להנחה בת  .2.1

הנחה שימוש ב. במעמד התשלום ותעודה מזההכרטיס הבכפוף להצגת חבר מועדון ו

בגין זו יובהר, כי הנחה  )כולל חבר המועדון(. להזמנהשישה אורחים יתאפשר לעד 

  .השנייה לאחר הצטרפותו כחבר מועדון מההזמנהתינתן רק החל הזמנה במסעדה 

חבר במועדון יהא זכאי להטבת יום הולדת/ יום נישואין )בהתאם לבחירתו במועד  .2.2

ההצטרפות( אותה יוכל לממש באמצעות מסרון אשר ישלח למספר טלפון הנייד של 

 . ROLחבר המועדון באמצעות 

לצורך מימוש הטבת יום הולדת או יום נישואין על חבר המועדון להציג את  .2.2.1

 המסרון שהתקבל עם הגעתו למסעדה. 

 .יובהר כי מימוש הטבה זו יתאפשר רק בחודש יום ההולדת/ יום הנישואין .2.2.2

 כל אחתב ,ניתן לממש פעם אחת בלבד הטבת יום הולדת/ יום נישואין .2.2.3

 הטבה זו איננה ניתנת למימוש בקפה בולבארד.  ממסעדות הרשת באילת.

המסעדה, לא כולל עסקאות. אין כפל של המלא תינתנה על מחיר המחירון  ההנחות .2.3

 הנחות.

כרטיס חבר המועדון אינו מקנה צבירת נקודות ואין אפשרות לשלם במסעדות הרשת  .2.4

 באילת באמצעות נקודות מכל סוג שהוא.

 

  ביטול חברות .3

 לדלפק הזמנותזכאי לפרוש מהתוכנית בכל עת, במתן הודעה מפורשת בכתב  כל חבר .3.1

 או בהודעת דוא"ל שכתובתו 08-6368877 בפקס' רשתי למסעדות הרשת

eddiec@isrotel.co.il  . ימים מקבלת הודעת 30החברות במועדון תתבטל בתוך 

שר עומדות ההטבות אהביטול. יובהר, בעת ביטול החברות, ימחקו באופן אוטומטי כל 

 לרשות החבר באותה עת.

ישרוטל שומרת על הזכות לבטל חברות בתוכנית, בין היתר בנסיבות בהן החבר נתפס  .3.2

בגניבה, הונאה, מרמה ו/או בכל מקרה אחר, בו פעל החבר בניגוד להוראות תקנון זה 

דבר שיש בו כדי לפגוע בעסקיה ו/או בשמה הטוב של ישרוטל, והכל  ו/או אשר עשה

 לפי שיקול דעתה הבלעדי של ישרוטל.

 

 שונות  .4

מעמד ההצטרפות באחת , באליו לאחר הרישום ,יקבל את כרטיס המועדון האורח .4.1

 ממסעדות הרשת באילת. 
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 ה באחת ממסעדות הרשתההנחות וההטבות לחברי המועדון יינתנו אך ורק בהזמנ .4.2

 מועדון(. והן תקפות לאירוח עד שישה אורחים )כולל חבר שנקבעובאילת 

 .ההטבות הינן אישיות ואינן ניתנות להעברה .4.3

 .תעודת זהותעם הצגת  ,נתנו לבעל הכרטיס בלבדיההנחות וההטבות י .4.4

 ואין כפל הנחות.נקודות ישרוטל לא ניתן לשלם באמצעות  .4.5

בכל עת, על פי שיקול דעתה, עם מתן כי ישרוטל רשאית להפסיק את התוכנית מובהר  .4.6

 הודעה לחברים.

 ו/או מבטל כל הטבה ו/או תכנית קיימת אחרת. ףמחלי תקנון זה .4.7

ומתחייב כי הינו מודע לתקנון  צהירמ  "EILAT EAT"ן מועדוכל חבר הלוקח חלק ב .4.8

מטעמו כל טענה ו/או תביעה  זה וכי הוא מסכים להוראותיו, ולא תהא לו ו/או למי

מבעליה ו/או מי ממנהליה  מיו/או  ROLבמישרין ו/או בעקיפין, כנגד ישרוטל ו/או 

 ו/או מי מטעמם.

תבוא  "EILAT EAT"מועדון חברות בלכל מחלוקת אם וכאשר תתעורר בכל הנוגע  .4.9

  לפתרונה אך ורק על פי הכללים הקבועים בתקנון זה.

/או לעדכן ו/או לקבוע כללים ות לשנות ו/או להתנות ישרוטל שומרת לעצמה את הזכו .4.10

חדשים בתקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהסכמה ו/או 

כלשהי מראש לחברים. שינויים כאמור יובאו לידיעת החברים על ידי  התראהבמסירת 

 מיידי באופן החברים אתיחייבו ו לאתר האינטרנט של ישרוטלהעלאת התקנון החדש 

 באחריות החברפרסומם באתר והלאה, אלא אם נקבע אחרת באופן מפורש.  ממועד

ולחבר לא תהיה האינטרנט של ישרוטל אחר שינויים בתקנון המפורסם באתר  לעקוב

 בנוגע/או ו התקנון הוראות לשינוי תביעה ו/או תלונה בנוגע כל טענה ו/או דרישה ו/או

 לשינויים שישרוטל תבצע הקשורים בצמצוםבאשר  .כאמור שינויים בדבר ליידוע

או באפשרות מימושן או במשך התקופה שבה ניתן לממשן, תודיע ישרוטל על  הטבות

 חודשים טרם כניסת השינוי לתוקף.  3-4כך לחברים 

 למען הסר ספק, התקנון מיועד לנשים וגברים כאחד, למרות היותו מנוסח בלשון זכר. .4.11

בלבד ובכל סכסוך ו/או מחלוקת שיתגלעו בין הצדדים תקנון זה כפוף לדין הישראלי  .4.12

ו/או בכל נושא משפטי אחר, סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין הנוגע לקיומו ו/או 

יישומו של תקנון זה תהיה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב, אשר ידונו בעניין 

 .בהתאם לדין הישראלי בלבד


