תקנון קש ילו
בתקנון זה יתפרשו המונחים הבאים כדלקמן:
 רשת חנויות נוחות .yellow"ילו"
"כרטיס "קש ילו"  -כרטיס מגנטי בעל ערך נקוב הנטען חד פעמית בקופות חנויות "ילו" ואינו מיועד
לשימוש חוזר וניתן לשימוש עד לגובה ערכו הנקוב בלבד )להלן :הכרטיס(
 רכישת מוצרים ברשת חנויות "ילו" באמצעות הכרטיס."עסקה/ות"
 מחזיק כרטיס המבצע עסקה כהגדרתה להלן."לקוח"
 מוצרים שרוכשים בחנות "ילו" והתמורה עבורם נעשית באמצעות הכרטיס למעט"מוצר"
קד"מ ,דלקים ושירותים מתקדמים ,כמפורט להלן.
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רשת חנויות "ילו" תמכור כרטיסים לצורך ביצוע עסקאות בילו כהגדרתן לעיל ,עפ"י רשימת החנויות המצ"ב
לתקנון זה ,אשר תעודכן מעת לעת.
לקוחות יוכלו לרכוש את הכרטיס בכל חנויות הרשת ,בתמורה למזומן או כרטיס אשראי .הטענת הכרטיס )כרטיס
שערכו הנקוב " ,(₪ "0תבוצע בקופות ילו.
הכרטיס אינו אישי וניתן להעברה וילו לא תבדוק את זהות מחזיק הכרטיס .למען הסר ספק ,לשם תשלום בכרטיס
לא תיבדק זהות מחזיק הכרטיס והעסקה תאושר בכפוף לסכום המוזן בכרטיס ותקינותו.
הכרטיס אינו ניתן להחזרה.
הטענת הכרטיס תהיה בסכום של  ₪ 100בלבד.
מחזיק הכרטיס יחויב בסכום העסקה הכולל.
לא ניתן לרכוש באמצעות הכרטיס :דלקים" ,קש פז"" ,כספומן" ,שירותים מתקדמים ,מוצרים מפוקחים ,חיתולים
ומזון תינוקות ,סיגריות ומוצרי עישון ,מוצרי חשמל ,טעינת כרטיסי "קש כארד"" ,איזי פארק" וטלפונים סלולריים.
לא ניתן לקבל עודף במזומן מן הכרטיסים .סכום המינימום בכרטיס ,הנדרש לתחילת ביצוע רכישה הינו –  1ש"ח.
לא ניתן להמיר את הסכום הנקוב בכרטיס למזומן.
מעת קבלת הכרטיס/כרטיסים ע"י הלקוח ,האחריות הבלעדית לשמירתם לשלמותם ותקינותם של הכרטיס/ים
תחול על הלקוח .תקלות טכניות הקשורות בכרטיסים תטופלנה ע"י פז עפ"י שקול דעתה הבלעדי.
במקרה של אובדן/גניבת הכרטיס/השחתה/פגיעה ,לא יוחלף ולא תינתן כל תמורה או פיצוי בגינו.
תקלות טכניות עלולות למנוע שימוש בכרטיסים ובמקרה זה ,יהיה על הלקוח לשלם תמורת העסקה באמצעי תשלום
אחר.
במקרים בהם יהיה לפז חשש לשימוש לרעה בכרטיס/ים ,תהא לפז הזכות לחסום מיידית את אפשרות השימוש
בכרטיס/ים ,לפרק זמן עפ"י שקול דעתה.
פז שומרת לעצמה הזכות להפסיק לאלתר שימוש בכרטיס/ים .במקרה כאמור תוחזר ללקוח יתרת הסכום הנקוב
בכרטיס/ים.
רישומי המחשב של פז ישמשו ראיה מכרעת ביחס לסכומי החיוב בגין העסקאות שהתבצעו באמצעות הכרטיסים,
וביחס לקביעת יתרת הכרטיס/ים.
פז תהיה רשאית לחייב את הלקוח בדמי טיפול בגין הוצאות שיגרמו לה ביחס לכרטיסים.
בתום השימוש בכרטיסים על הלקוח לגוזרם.

