
yes מצטרפים חדשים לתקנון הטבה ל

1. הגדרות
1.1. "המועדון" -  מועדון הייטקזון

 www.htzone.co.il :1.2. "האתר" - אתר הסחר של המועדון המצוי בכתובת

1.3. "תקופת ההטבה" - תקופה שתחילתה ביום 19.06.19 וסיומה ביום 30.04.20

1.4. "המצטרף" - כל עובד בחברה המנויה על הסדר השירות של המועדון ו/או כל מי המחזיק בכרטיס אשראי 

המועדון ורשום לאתר, אשר התקשר עם yes בעסקה מתמשכת לאספקת שירותי טלוויזיה באמצעות אתר המועדון 

ובוצעה בביתו התקנה, במהלך תקופת ההטבה (תנאים מצטברים)  

1.5. "מצטרף חדש"- מצטרף (כאמור לעיל) אשר אינו לקוח של yes במועד תחילת תקופת ההטבה. 

1.6. "הארנק"- חשבונו האישי של מצטרף חדש באתר

2. ההטבה 
ההטבה- 100 יחידות כסף הייטקזון שייטענו לארנק מצטרף חדש, למימוש באתר בלבד, במהלך תקופת 

yes המימוש בלבד. היחידות יוטענו לארנק המצטרף החדש תוך 30 ימים ממועד ביצוע ההתקשרות בפועל עם

3. מי זכאי להטבה?  
3.1. כל מצטרף חדש אשר התקשר עם yes בעסקה מתמשכת לאספקת שירותי טלוויזיה באמצעות אתר המועדון 

במהלך תקופת ההטבה.  

3.2. לקוח אשר התקשר עם חברת yes במהלך תקופת ההטבה שלא באמצעות אתר הסחר של המועדון - לא יהא 

זכאי להטבה. 

4. אופן מימוש ההטבה 
4.1. תקופת המימוש - ההטבה ניתנת למימוש תוך 90 ימים ממועד טעינת היחידות לארנק המצטרף החדש. בתום 

תקופת המימוש ובמידה שלא נוצלו על ידי המצטרף החדש, תימחקנה היחידות שהוטענו לארנק המצטרף החדש 

בגין הטבה זו ולא ניתן יהיה לעשות בהן שימוש. 

4.2. באמצעות כסף הייטקזון זכאי המצטרף לשלם את מלוא/ חלק התמורה בעת רכישת מוצרים ו/או שירותים 

מסוימים באתר, הכל כמפורט להלן: 

 . 4.2.1. שוויה של כל יחידה אחת )1( של כסף הייטקזון- הנה שקל אחד )1 ₪(

4.2.2. שימוש בכסף הייטקזון יתאפשר רק ביחס למוצרים/ שירותים שעמוד המכירה שלהם מציין במפורש כי ניתן 

לשלם עבורם באמצעות כסף הייטקזון. בעמודי מכירה בהם לא צוין כך מפורשות- לא ניתן לעשות שימוש בכסף 

הייטקזון. למען הסר ספק יובהר כי, לא ניתן לעשות שימוש בכסף הייטקזון לרכישת מוצרים ו/או שירותים 

מקטגוריות "נופש ותיירות", שוברים ותווי קניה, מוצרים מסובסדים, רכישה ו/או השכרת רכב, מוצרי ביטוח ו/או 

מוצרים פיננסים כלשהם. 

4.2.3. בכל עמוד מכירה שבו יצוין כי המצטרף רשאי לשלם עבור המוצר/ שירות באמצעות כסף הייטקזון, ייקבע גם 

האם המצטרף רשאי לשלם את מלוא התמורה באמצעות כסף הייטקזון או שיצוין הסכום המירבי הניתן לתשלום 

הייטקזון מתוך מחירו הכולל של המוצר/ השירות.  באמצעות כסף 

4.2.4. בכל מקרה, המצטרף רשאי לבחור בכל עת האם בכלל לעשות שימוש בכסף הייטקזון שמא לא, וביחס 

למוצרים/ שירותים שלגביהם נקבע סכום מירבי מהתמורה אותו ניתן לתשלום באמצעות כסף 



רשאי המצטרף לבחור האם לשלם באמצעות כסף הייטקזון את הסכום המירבי במלואו  -הייטקזון

 או פחות מכך.

לא יהא זכאי להנחה במעמד החיוב בכרטיס האשראי  -בחר המצטרף לעשות שימוש בכסף הייטקזון .4.2.5

 של המועדון )ככל שניתנת הנחה כזו ביחס למוצר/ שירות שרכש(.

השבת התמורה )רק במקרים בהם יש  -ה ששולמה במלואה באמצעות כסף הייטקזוןבעת ביטול עסק .4.2.6

צורך בהשבה( תיעשה בכסף הייטקזון בלבד. בעת ביטול עסקה ששולמה בחלקה באמצעות כסף 

חלק התמורה ששולם באמצעות כסף הייטקזון יוחזר בכסף הייטקזון וחלק התמורה  -הייטקזון

 באותו אמצעי תשלום.יוחזר  -ששולם באמצעי תשלום אחר

הסר ספק  למען. טבההאינה אחראית או צד למתן ה yes-ו, בלבד המועדון ובאחריות דעת על ניתנת ההטבה .5

 ולאיכותם לטיבם, לאספקתםהמועדון לא יישא באחריות כלשהי  ,זו הטבה עם בקשר האחריותיובהר, כי למעט 

 . ( בע"מ1998די.בי.אס. שרותי לווין )חברת  - yesעל ידי  המוצרים ו/או השירותים שיסופקו למצטרף חדש של

 




