
 

 

 

 

  Mastercard Dayבקמפיין   דיגיטליים ארנקיםבאמצעות  למשלמים הטבות - מבצע תקנון 

 

עסקאות    ביצועבעת  על ידי בתי העסק כמפורט להלן  יקבל  שמשתתף )כהגדרתו להלן(    ההטבות  את  להסדיר  נועד   זהתקנון  
העסק מסוימות   בתי  להלן(  אצל  תומכיבאמצעות    )כהגדרתן  דיגיטליים   NFC  (Near Field  טכנולוגיית  ארנקים 

Communication  במכשירי( במכשירי אנדרואיד או IOS    דביטה  אוהאשראי    בכרטיסי  –של אפל  (Debit)  הונפקו   אשר
, וזאת במהלך תקופת  (בהתאמה  "הכרטיס "  -" והדיגיטלי   הארנק"בישראל ונושאים את המותג מאסטרקארד )להלן:  

 . כמפורט להלן 2022 יונילחודש  10ב –ההטבות 

 כללי  .1
 למונחים הבאים תהיה המשמעות הצמודה להם:   .1.1

 .רשת מקדונלד'ס בישראל –" העסק יתב"
 להלן.   4אדם העונה על דרישות סעיף  – "זכאי  לקוחאו " "משתתף"

של מוצרים באחד מבתי העסק  עסקת רכישה  להלן,    2.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף    –"  ת רכישה"עסק
לבצע באמצעות  במ  פיםשמשתת הדיגיטלי שלכרטיס מאסטרקארד המצורף  והכל בהתאם ףהמשתת   ארנק   ,

 לתנאים המפורטים  בתקנון זה.
 מאסטרקארדובין    המשתתף, בין  המשתתף  ידי  על  ומימושן  ההטבות  לקבלת  התנאיםאת    מסדיר תקנון זה   .1.2

Mastercard Europe SA  (a Belgian limited liability company)  כל פעילות של    .0448038446, מספר חברה
במהלך תקופת    ברשת מקדונלד'ס  הנושא את המותג מאסטרקארד  בכרטיסהדיגיטלי    הארנקבאמצעות    משתתף

קבועים בתקנון זה. באחריות הלקוח לקרוא הלתנאים  המשתתף  , מבטאת את הסכמת  המבצע המוגדרת להלן
  .מימוש ההטבה תקנון זה בטרם 

הדין,   .1.3 להוראות    תנאי   את  לשנות  רשאית  תהיה,  והמוחלט  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על,  מאסטרקארדבכפוף 
  תלויים   שאינם  אילוצים  עקב  לרבות  ועניין  דבר  בכל   זה  תקנון  הוראות  או/ו(  ההטבות  תקופת  לרבות)  ההטבות

  שיקול   פי  על  עת  בכל  ההטבות  לבטל  מאסטרקארד  רשאית  תהיה  כן.  אחרת  סיבה  מכל  או/ו  במאסטרקארד
  ההטבות   תקופת  הפסקת  בדבר   טענה  כל   תהיה  לא  למשתתפים.  מוקדמת  הודעה  וללא  והבלעדי  המוחלט  דעתה

  .זה בסעיף כאמור תנאיהן שינוי או/ו
מובהר כי תנאי תקנון זה כפופים לשינויים ולהוראות כל דין ולהוראות של כל רשות מוסמכת. כל הודעה בדבר   .1.4

ובכפוף    מאסטרקארדשינוי תנאי התקנון ו/או מתן ההטבות ומימושן, לרבות הפסקתן, תפורסם לפי שיקול דעת  
 לכל דין. 

 ההטבה  .2
לחודש   10ביום ה  דיגיטלי    ארנק באמצעות  מלא  במחיר  תעניק ללקוחות זכאים שביצעו רכישה    מאסטרקארד  .2.1

בסניפי   ותעמדות הרכישה העצמית המפוזרבאמצעות  )ולא באתרי האונליין(    העסק  ת יבסניפי  בורק    אך  2022  יוני
כמפורט   , הטבותכמפורט בתקנון זה   מבצעה"( במהלך תקופת  עסקת רכישה)להלן: "  (טאצ'-המקבתי העסק )

 :להלן 
 

 : ברכישה במכשירי מק טאצ' מקדונלד'ס בישראל ת שרסניפי  .2.1.1

וארוחות ילדים  )ארוחות, ארוחות    הארוחה  תפריטבמסגרתה נרכש מוצר המוצע לרכישה ב בביצוע עסקת רכישה  
 :'ס בסניפי רשת מקדונלד'ס יחולו ההוראות הבאותמקדונלד שלסלט( 

לארוחה  יהיה זכאי    משתתףכל  ,  )כהגדרתה להלן(  במהלך תקופת המבצע  ר מלאיבמח  ארוחה  לרכישת  בכפוף (א
 ."(הקופון "; "'סמקדונלד הטבת)להלן: " ₪ 46מקסימלי של  בשווי במתנה

 Mastercard  ההטבה תינתן ללקוחות אשר סימנו במכשיר המק טאצ' את באנר המבצע מאסטרקארד דיי   (ב
Day   ושהמשיכו לביצוע הזמנה של שתי ארוחות או יותר 

  2יותר בהזמנת    הזולהתינתן באופן אוטומטי על הארוחה  למשתמש טרום ביצוע התשלום ותוצג  ההטבה   ( ג
 ארוחות מלאות 

   23:59בבוקר ועד    10החל מהשעה    2022  יוניב  10  -ב  רק  שהתבצעורכישה    עסקאות   בעבור  ההטבה תנתן (ד
 . להלן כמפורט המקסימלי המימושים למספר הגעהאו עד  NFCבאמצעות ארנק דיגיטלי תומך  

 ששווין תדרש תוספת תשלום בארוחות    –בסניף עין יהב, נתב"ג, משלוחים ותפריט לילה    ההטבהבמימוש   (ה
  ₪  46מעל 

 תוספת כרוך בתשלום ע"פ מחירון הרשת.  \החלפה  \ל שינוי כ (ו
אין כפל מבצעים והנחות. מימוש ההטבה בהזמנה אינו מאפשר צבירת מק קויינס בתכנית הנאמנות של  (ז

 מקדונלד'ס 
 

. מאסטרקארד, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהיה רשאית ראשונות הטבות 3,000 ל  מוגבלת הטבת מקדונלד'ס 
  .להגדיל את מספר המימושים המקסימלי הנ"ל



 

 

   המבצע תקופת .3
בכפוף    23:59בבוקר ועד    10החל מהשעה    10.6.2022בתאריך ה    –  טאצ'-בעמדות המק  'סמקדונלד  רשת  בסניפי .3.1

 . ( לעיל ג) 2.1.1 לסעיף
 הודעה   וללא  ,הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על  ההטבה  תקופת   את  לקצר  או  להאריך  רשאית  מאסטרקארד  כי  מובהר .3.2

 .  מוקדמת
 

 ההטבה  את לקבל  זכאים .4

 "(: משתתף" או" זכאי לקוח)" הבאים המצטברים בתנאים עומדים אשר לקוחות ההטבה את לקבל זכאים

   .שנים 16 על עולה גילו אשר בישראל חוקית שהייה היתר בעל או/ו ישראל אזרחי או/ו תושב, פרטי אדם .4.1
לכל ארנק  או    Apple Pay  או   Google Payלארנק    הלקוח  ידי   על  שויך  אשר   , כהגדרתו לעיל,כרטיס  מחזיק .4.2

אפליקציה תומכת   באמצעות  (Mobile Contactless)   מגע  ללא  תשלום  לאפשרות,  אחר  NFCדיגיטלי תומך  
אנדרואיד   אנטנת    תומכיםבמכשירי    תומכים  Apple Pay  של  התשלומים  שירות  באמצעות  או  NFCבעלי 

   (.ומעלה iPhone 6 מסוג נייד טלפון)  IOS  הפעלה מערכת  מבוססי
 .במלואם זה בתקנון המפורטים התנאים את קיים .4.3

 הרכיש עסקת ביטול .5
, שאצלו בוצעה העסקהבית העסק  , הדבר יהיה באחריות  עסקת רכישהיהיה מעוניין לבטל  ומשתתף  במקרה   .5.1

   .בית העסקכפי שמופיעים באתר בית עסק אותו השימוש של   ובהתאם להוראות הדין ותנאי
ניתן לו כהטבה על פי  , יבוטל הקופון אשר  ת רכישהשביטל עסקמשתתף  לעיל,    5.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   .5.2

 . הוראות תקנון זה 
 

 אחריות .6
ו/או    או/ו  נזק  כל  בגין  אחראית   אינה  מאסטרקארד  .6.1   ובין   במישרין  בין,  שיגרמו  הוצאה  או/ו  תשלוםתביעה 

, עובדיו,  העסק  בתי  של  שבחוק  חובה  הפרת  או/ו  רשלנות  או/ו  מחדל  או/ו  מעשה  כל  מחמת   למשתתף  בעקיפין
 וכן   ותנאיה  ההטבה  עם  בקשר  שבדין  כלשהי  זכות  של  העסק  בית  מצדו/או עיכוב   הפרה  כל  מחמת  או/ו  מורשיו
 .  זה תקנון הוראות

לעסקת    אינה   מאסטרקארד  כי  מובהר  .6.2 ידי  רכישה  צד  העסק  המשתתףעל  עסקת  מבית  על  יחולו  הרכישה  , 
הרלוונטי העסק  בית  של  הכלליים  מהאמור,  .  התנאים  לגרוע    דרך  בשום  אחראיתאינה  מאסטרקארד  מבלי 

 שיסופקו   המוצרים  שלבמלאי    םו/או כמות  םמועדי אספקת  ו/או  םו/או תיאור  םו/או מחיר לאיכותם ו/או טיבם  
הקשור בעסקת הרכישה  או בגין כל עניין אחר שהיא סיבה מכל, ההטבות מימוש בעתעל ידי בית העסק לרבות 

 .ו/או המוצרים שנרכשו במסגרתה ו/או בעת מימוש ההטבה
בכלל, מיועדים ו/או    בתי העסק  ו/או אתר   מאסטרקארד  צילומים ו/או הפרסומים בקשר עם ההטבות באתר ה .6.3

  .בתי העסקמחייב של המוצרים של  להמחשה בלבד ואין לראות בהם תיאור
 דעתה   לשיקול  בהתאם,  ההטבות  תנאי  את  לשנות  רשאית  תהיה  מאסטרקארדש  לכך  מראש  מסכיםהמשתתף   .6.4

 .  לכך בנוגע טענה כל תהיה לאולמשתתף , כאמור בתקנון זה לעיל  הבלעדי
 את  לבטל  או/ו  ההטבה  את  לממשלמשתתף    לאשר  שלא  רשאית   מאסטרקארד,  ולהלן  לעיל  מהאמור  לגרוע  מבלי .6.5

 .בתקנון המפורטים בתנאים עומד שאינו ככל זכאותו
ועומד בכל    זה  תקנון  הוראות   אחר  ממלא   הוא  לפיהמשתתף    כל  של  הצהרה,  היתר  בין,  מהווה  ההטבות  קבלת .6.6

 .במלואן זה תקנון הוראות את עצמו על ומקבל, התנאים הקבועים לעיל לקבלת הטבה
תקלה ו/או אי יכולת לחבר את הכרטיס לארנק הדיגיטלי ו/או אי   לכל  אחריות  בכל  תישא  לאמאסטרקארד   .6.7

ו/או בעת מימוש ההטבה, מכל סיבה שתהיה, לרבות  ביצוע הרכישה  יכולת להשתמש בארנק הדיגיטלי בעת 
  הקשורה  טכנית  תקלה  לכל  אחריות   בכל  תישא   לא  מאסטרקארד תקלה טכנית כלשהי מהצד של מאסטרקארד.  

,  התשלום   אפליקציית  של  התשלומים  ושירות  האפליקציה  תפעול  לרבות,  ההטבות  מימושעסקת הרכישה ו/או  ב
 או   כולם,  התשלום  אפליקציית  של  התשלומים  ושירות  באפליקציה  הניתנים  השירותים  כי  מתחייבת  אינה  והיא

 נזקים ,  קלקולים  מפני  או  מורשית  לא  גישה  מפני  חסינים  ויהיו  טעויות  וללא  הפסקות  בלא  כסדרם  יינתנו,  חלקם
 .מטעמה מי  או/ו מספקיה מי אצל או/ו מאסטרקארד אצל, תקשורת ובקווי בחומרה, בתוכנה תקלות או

 או   מעשה   לכל  אחראית  אינה  מאסטרקארד.  ההטבה  ניתנת  בהן  העסק  בתיב,  היתר  בין,  תלוי  ההטבות  מימוש .6.8
 למשתתף  שייגרמו  הוצאה  או/ו  הפסד  או/ו  אובדן  או/ו  נזק  לכל  אחראית  תהיה  ולא   שלישיים  צדדים  של  מחדל

 .מהאמור כתוצאה כלשהו שלישי לצד או/ו
קוח אינו זכאי לקבל הטבה, ומקדונלד'ס אינה חייבת ליתן ללקוח הטבה, אם מסיבה כלשהי לא פעל הלקוח  ל .6.9

ו/או לא עלה בידי הלקוח לפעול כאמור בתקנון זה, כולו או חלקו, כגון, אך לא רק, אם קבלת הקניה ו/או עמדת 
האינטר אתר  ו/או  האינטרנט  מערכת/רשת  ו/או  החכם,  המכשיר  ו/או  /או  מקטאצ'  ו  מקדונלד'ס  של  נט 

נפגם,   ניזוק,  ו/או מערכות המחשב והתקשורת, אינו פעיל, אינו שמיש,  אפליקציית ההזמנות של מקדונלד'ס 
הושמד, הושחת, אבד, נגנב, נלקח, התקלקל, נקרע, נגזר, דהה, ו/או אם מסיבה כלשהי לא ניתן לעשות שימוש  

 באופן קבוע. במי מהאמורים לעיל, בין אם באופן זמני ובין אם
כלשהיא  .6.10 כלשהי הטבה  לשנות בדרך  ו/או  להסב, להחליף  להמיר,  חייבת,  אינה  ומקדונלד'ס  זכאי  אינו  לקוח 

שהלקוח זכאי לקבל, בין בהטבה אחרת או בסכום כספי, תהא אשר תהא הסיבה בשלה מבקש הלקוח להמיר,  
, לרבות אם מסיבה כלשהיא הלקוח להסב, להחליף ו/או לשנות בדרך כלשהי את ההטבה אותה זכאי הוא לקבל

ו/או   במועד מסוים  אין אפשרות  מסיבה כלשהיא  לרבות אם  ו/או  את ההטבה  לצרוך  ו/או  לממש  יכול  אינו 
 במסעדה מסוימת לספק את ההטבה.



 

 

אתר  .6.11 של  ו/או  האינטרנט  מערכת/רשת  של  התקינה  לפעילותה  כלשהו  באופן  אחראית  תהא  לא  מקדונלד'ס 
מקדונלד'ס  של  והתקשורת    האינטרנט  המחשב  למערכות  ו/או  מקדונלד'ס  של  ההזמנות  אפליקציית  ו/או 

 במסעדות מקדונלד'ס. 
מקדונלד'ס לא תישא באחריות כלשהי לתוצאה כלשהי, מכל מין וסוג, לרבות הוצאות, הפסדים ו/או נזקים  .6.12

 קות ו/או הפרעות כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, אשר ייגרמו למאן דהוא, אם יגרמו, בגין ו/או כתוצאה מהפס
 ו/או מניעות ו/או תקלות ו/או שינויים כלשהם ו/או מקרות איזה מהמקרים המנויים בסעיפים לעיל.  .6.13
מבצע   .6.14 עם  בקשר  כלשהם  פרסומים  לבין  זה  תקנון  הוראות  בין  כלשהי  התאמה  אי  ו/או  סתירה  מקרה  בכל 

 ההטבות, תגברנה הוראות תקנון זה.
 

 כלליות  הוראות .7
לעיל,   .7.1 מהאמור  לגרוע   כרטיס   עם  בהצלחה  שילמו  אשר  זכאיים  ללקוחות  ורק   אך  תינתנה  ההטבותמבלי 

   לעיל. 4.2, כמפורט בסעיף NFC (Wallet) הדיגיטלי עם טכנולוגיה תומכת   ארנקבאמצעות  מאסטרקארד
  להטבות   בזכאות  לרעה  שימוש  של  חשדות  שיועלו  במידה   או/ו  תקנון ה  הוראות  את   לקוח   יפר  בו  מקרה   בכל .7.2

  טענה   כל  ללקוח  תהיה  ולא,  זה  בתקנון  כאמור,  ההטבות  קבלת  את  למנוע  רשאית  מאסטרקארד  תהא,  הניתנות
   . דנן  בנסיבות ההטבות קבלת מניעת בגין מטעמה מי כנגד או/ו  כנגדה תביעה או/ו

, ההטבות  בדבר  כלשהם  אחרים  לפרסומים  התקנון  הוראות  בין  כלשהי  התאמה  אי  או/ו   סתירה  של  מקרה  בכל .7.3
 .התקנון הוראות תגברנה, שהוא אמצעי בכל

 .התקנון פרשנות לעניין משמעות להן תהא ולא, בלבד ההתמצאות לנוחות הינן הסעיפים כותרות .7.4
 .ברבים או נקבה  בלשון פניה גם וכולל  בלבד נוחיות לצורכי זכר בלשון  הינו השימוש זה בתקנון  .7.5
  אחרת  משנה  חקיקת  או/ו   תקנה  לכל  וכן  החוק  בהוראות  לשינויים,  בלגיה  מדינת  לחוקי  כפוף  ההטבה  תקנון .7.6

 .חוק מכוח התקפה
 .ובלעדית ייחודית שיפוט סמכות בבלגיה המוסמך המשפט לבית תהא, ההטבה תנאי שעניינה מחלוקת בכל .7.7

 


