
 
             

 

 IL -(2020 פברואר) הייטקזון מועדון לחברי עסקי FLY CARD מבצע תקנון

 :המבצע מהות

 בזמן תחום משותף במבצע לצאת הוחלט ,והייטקזון כאל, על אל :החברות בין פעולה שיתוף במסגרת

. 

 FLY CARD אשראי כרטיסהנפיק זוגם הזכאים ל בנות/הייטקזון  ובנימועדון המבצע פונה ללקוחות חברי 

  .הייטקזוןעסקי 

זון  הייטק עסקי FLY CARD האשראי לכרטיס המצטרפים הייטקזון מועדון לקוחות ,המבצע במסגרת

 את לממש יוכלוו על באל המתמיד לנוסע נקודות 50 במקוםנקודות  100הצטרפות של   מתנתמ ייהנו

 בונוס מוזל.  כרטיס הזמנת לצורך הנקודות

 :זכאים

 כרטיס המנפיקים חדשים לקוחות FLY CARD כרטיס ברשותם שאין זון הייטק עסקי FLY CARD 

חודשים האחרונים מיום תחילת  18ב  של כאל FLY CARD כרטיס החזיקו ושלא כלל כאל של

 המבצע.

 לתחילת הקודמים חודשים 18 ב הצטרפות מתנת קיבל שלא בתנאי רק הצטרפות מתנת יקבל לקוח

 .שהנפיק האשראי יכרטיס לכמות קשר ללא אחת פעם ורק המבצע

 לכרטיס להצטרפות המבצע תוקף  ARDCLY F 28/02/2020-02/02:  הייטקזון עסקי 

 

= בכרטיס ₪ 250  של ראשונה עסקה לבצע הלקוחות על ההצטרפות מתנת את לקבל מנת על

 .31/03/2020וזאת לא יאוחר ועד תאריך  1 נקודה המרת

 אופן קבלת הנקודות ומימושן:

 ימים לאחר מועד החיוב בו בחר הלקוח לחשבון המועדון של החבר. 5הנקודות  יועברו ללקוחות, עד 

 לפני ביצוע  ההזמנה על הלקוח לוודא כי אכן הנקודות מופיעות בחשבון הנוסע המתמיד שלו.

יוכלו הלקוחות בלבד  30/04/2020ועד    05/03/2020והחל מתאריך ה  לאחר קבלת הנקודות בלבד

או בטלפון"  2250להזמין את כרטיסי הבונוס באתר  אל על או באמצעות מוקד אל על בטלפון  : *

039771111. 

 , הזמנה דרך האתר הינה ללא דמי טיפול. 25$ההזמנה דרך מוקד אל על כרוכה בדמי טיפול בסך 

מצטרפים חדשים בלבד )כמוגדר להלן( יהיו זכאים לרכוש כרטיס בונוס מוזל, במחלקת תיירים, לאחד 

 . המחיר אינו כולל מיסי נמל ותוספת מזומןבלבדנקודות  100 -מהיעדים הבאים ב

רומא, ציריך, ז'נבה, וינה,  : נקודות לכרטיס בונוס במחלקת תיירים 100יעדי המבצע מחיר של  

 בריסל, בוקרשט, פראג, מוסקבה, וורשה, מנצ'סטר, לרנקה.אמסטרדם, 

כרטיסי בונוס במחלקת תיירים, כפוף  7000מינימום מלאי כרטיסי בונוס למימוש במסגרת המבצע : 

 לזמינות



 
             

 

 

 

 

 

 30/06/2020-01/05 : מהארץ ליציאות תוקף

 :הבונוס כרטיסי רכישת תהליך

יקבל את  )כאמור ב"זכאים"( לקוח שהצטרף לכרטיס, קיבל את הכרטיס וביצע עסקה ראשונה .1

 נקודות לאחר מועד החיוב  הראשון של הכרטיס. 100 –מתנת ההצטרפות 

 50הנקודות הראשונות יוענקו במעמד החיוב ו  50 הנקודות יוענקו ללקוח בצורה הבאה:  100 .2

 ימי עסקים מתאריך מעמד החיוב 3הנקודות הנוספות תוך 

 את להזמין יוכל, שלו המתמיד הנוסע לחשבון נכנסו הנקודות אכן כי וידא שהלקוח לאחר .3

 .30/04/2020ועד תאריך  05/03/2020 ה מתאריך החל הטיסה כרטיס

 על אל ובמוקד על אל באתרהזמנה /רכישה"י ע תתבצע  המבצע במסגרת ההזמנות פתיחת .4

 בלבד

 מזומן+תוספת  נמל מיסי תוספת+  נקודות 100 תהיה שבמבצע היעדים לכל העלות .5

וחלים עליו כל תנאי כרטיס  הבונוס כפי שהם  מופיעים באתר  E –יהיה מסוג בונוס  הכרטיס .6

 אל על  ומועדון הנוסע המתמיד.

 את לקחת ניתן המצטרף הלקוח מחשבון רקולממש רק כרטיס אחד במסגרת המבצע,  ניתן .7

 .הלקוח שם על לא שהוא לכרטיס גם, הנקודות

 כרטיס אתחול לאחר רק לממש ניתן יהיה הבונוס לכרטיס ההטבה את, מעלה לאמור בהמשך .8

 יש אשר המתמיד הנוסע מועדון חברי עבור)גם  לפחות אחת נקודה של וצבירה האשראי

שהונפק במסגרת  האשראי כרטיס באמצעות רכישה ביצוע משמע(. נקודות יתרת בחשבונם

 .31/03/2020 ה מתאריך יאוחר ולא  ₪ 250 של בעלותהמבצע 

פעם אחת בלבד, כרטיס בונוס אחד ללקוח בין  ולכרטסולהזמין ולכרטס את כרטיס בונוס  ניתן .9

 "(.הכרטוס תקופת)"  05/03/2020-30/04/2020: התאריכים
 בלבד . 30/06/2020 -01/05/2020כים להלן: כרטיסי הבונוס לטיסות היוצאות בתארי .10

מוגבל. המספר המינימלי של  הפעילות סגרתבמ למימוש הניתנים הבונוס כרטיסימספר  .11

ושוב במחלקת תיירים.  הלוך כרטיסים 7,000המוצעים במסגרת המבצע:  הבונוסכרטיסי 

 לזמינות המושבים במחלקות הבונוס.בכפוף לתנאי הכרטיס ו
נקודות למצטרף +מיסי נמל  100הסר ספק כל היעדים יינתנו למימוש במחיר של   למען .12

 +תוספת מזומן. 

 כרטיס לתנאי בהתאם וכבודה להושבה זכאי יהיה הנוסע, שמונפק הבונוס כרטיס במסגרת .13

 .על אל באתר המפורטים בונוס

 בלבד. בכפוף לזמינות המושבים במחלקות הבונוס.  Eכרטיס הבונוס לטיסה במחלקת תיירים  .14

מיסי נמל  תוספתהינם לטיסות הלוך ושוב ואינם כוללים  להלןמחיר כרטיסי הבונוס המצוינים  .15

 ותוספת  מזומן 
 .הכרטוס ותאריך הטיסה ליעד בהתאם משתנה נמל מיסי תוספת .16
 בהתאם נקבעים, הנמל מיסי מחיר, על אל באתר מפורסם שהוא כפי המזומן תוספת מחיר .17

 .דולר 120דולר ל  20בין   נעטווח מחיר תוספת המזומן  הכרטוס ובמועד ליעד

 .בנקודות המזומן תוספת את לשלם ניתן .18
 .הכרטיסים תקפים לטיסות אל על הישירות בלבד ליציאות מישראל .19
 .הפעילותניתן לשלב יעדים בטיסות הלוך וחזור במסגרת יעדי  לא .20



 
             

 (.One way) אחד לכיוון בונוס כרטיס להזמין ניתן לא .21

כרטיס הבונוס יהא בכפוף לכל דין. בכל מקרה אחר ובכפוף להוראת כל דין, יחויב  ביטול .22

ם למדיניות הביטולים של אל על בכפוף לתנאי הכרטיס. כביטול ההזמנה לצורך המזמין בהתא

האמור לעיל ייחשב גם אי מימוש שירותי התובלה האווירית המוזמנים, במלואם או בחלקם, 

 מכל סיבה שהיא.

 .בונוס כרטיס של ושינוי ביטול לתנאי בכפוף יהיו הכרטיס שינוי .23

 נקודות רק יהיו הלקוח לחשבון יוחזרו אשר הנקודות -  הבונוס כרטיס ביטול של במקרה .24

 .הצטרפותו בהליך ללקוח שניתנו הנקודות לכמות בהתאם בחשבון ההצטרפות מתנת
הכרטיסים תקפים לטיסות אל על הישירות בלבד, גם במקרים של ביטולי טיסות או שינויים  .25

 שיעשו ע"י חברת אל על.

לליים של אל על, המפורטים באתר אל על ביחס לטיסות אל על יחולו תנאי התובלה הכ .26

 באינטרנט.

 או לשנות את תנאיו בכל עת וללא התראה מוקדמת. הפעילותאל על רשאית להפסיק את  .27

 בכפוף לתקנון מועדון הנוסע המתמיד וכלליו המפורסמים באתר אל על. .28

 ט.ל.ח .29


