
 תנאים כללים

או הבעת דעה ו/או חוות דעת ו/המלצה  יםמהוו םבאתר אינרשימת בתי העסק המפורסמים  .1

שימוש ו/או כל עשיית לו/או מי מטעמה  °360 סתדרות המורים/ ואשמורתהמצד 

ו/או לשם פנייה למי מהם  מיםפרסומסגרת אותם הב יםמוצגמי מהמוצרים הישת רכהזמנת/

 .לכל צורך שהוא

באתר  מטעם הצדדים השלישיים ו/או רשימת בתי העסק המפורסמים המוצרים פרסומי .2

עיצובים גרפיים תמונות, מלל אינפורמטיבי,  ובין היתרתכנים שונים מידע ו כוללים

צדדים  אותם נציגי/מנהלי/ידי בעלי-נמסרו לפרסום עלהאמורים קישורים. התכנים ו

 (.AS ISשהתקבלו לידי החברה )באתר כפי והם מופיעים שלישיים ו/או מי מטעמם 

לנהוג כצרכן נבון וזהיר, ך ל צהממליאו מי מטעמה ,  °360 סתדרות המורים ו/או אשמורתה .3

שלישי צד  טעםמ ת מוצררכישהזמנת/ובכל מקרה, טרם ביצוע פעולה כלשהי, לרבות פעולת 

ו/או פנייה אל בית עסק כזה או אחר הנכלל ברשימת בתי העסק  המופיע באתר כלשהו

באתר ובכל  או מפיץ אותו צד שלישיו/, לעיין ככלל בכל המידע שמציג המתפרסמת באתר

( ו/או כל )ככל שישנםהמוצר הספציפי ולעיין ולבחון גם את תנאי הזמנת/רכישת מקום נוסף 

 פרט נוסף.

 דעת חיוויבתי העסק כדי להוות המלצה או  אין בפרסום בית עסק והכללתם ברשימת .4

 על הניתנים השירותים או המוצרים. המסופקים השירותים או המוצרים לאיכות ביחס

 °360אשמורת  ומועדון עסק בתי אותם של הבלעדית באחריותם הם אלה עסק-בתי ידי

 .עמם ההתקשרות לכדאיות או לרמתם או לטיבם כלשהי באחריות נושא אינו

 בבתי העסקהנחות 

 חיוב בעת, האשראי חברת י"ע המקורי מהתשלום זיכוי -הנחה במעמד החיוב החשבון  .1

 .החשבון

 אלא אם צוין אחרת. –הנחות במעמד החיוב אינה תקפה באתרי האינטרנט של החברות  .2

הנחות במעמד החיוב תינתנו על מחירי בסיס בלבד ולא תינתנו על מיסים, היטלים אחרים  .3

 ודמי ביטול.

ההנחות במעמד החיוב לא תינתנו לקבוצות סגורות, רכישות קבוצתיות וסיטונאיות אלא אם  .4

 צוין אחרת.

 הנחות במעמד החיוב ניתנות בסניפים המפורטים במנוע חיפוש בלבד. .5

 .מוקדמת הודעה כל ללא להתבטל או/ו להשתנות יכולים ההסדר קיום עצם וכן ההנחה אחוז .6

 אין כפל הנחות. .7

 אחרות מיוחדות בהנחות או" האחרון רגע"ה של מבצע במחירי הנמכרים תיירות למוצרי .8

 .הנחות כפל להעניק לא החברה רשאית


