
שותפים בחשבון( אשר יצטרפו לכרטיס  או לקוחות חדשים בלבד ובני/בנות זוג )נשואים

מוקד   או אשראי חוץ בנקאי )לא כולל פלייקארד( המופיע בעיצוב הנ"ל דרך אתר הייטקזון

ואשר יבצעו לפחות עסקה אחת בכרטיס האשראי בין התאריכים:    2022כאל בחודש יוני 

אי שלא החזיקו בכרטיס אשראי הייטקזון של כאל וזאת בתנ 1.6.2022-31.7.2022

 :לבחירתם אחת מתנה מסטרקארד( בשנה האחרונה יהיו זכאים לבחירת או )ויזה

 ag553 נינג'ה גריל | ag301 נינג'ה גריל :לבחירה נינג'ה אחד מוצר ₪ הנחה ברכישת 300

כפי   המוצר לרכישה באתר הייטקזון )ההנחה תינתן ממחיר af303 סיר טיגון ללא שמן |

 ( לשיפורסם באתר הייטקזון במועד רכישתו בפוע

לרשימת המסעדות  . שף זון עבור מימוש במגוון מסעדות שף מובילות ₪ לשובר300  או

 .שנים  5הרשימה עשויה להתעדכן מעת לעת. תוקף השובר .המכבדות את השובר

באחריות הלקוח לברר טרם המימוש את אפשרות המימוש בהתאם לרשימת המסעדות 

טרם ביצוע ההזמנה במסעדה. ניתן   המתעדכנת באתר הייטקזון. יש להציג את השובר

אחד לשולחן, לא תקף בהנחת חבר מועדון, לא כולל כפל מבצעים והטבות, לא  שובר לממש

, איסוף עצמי )רק בישיבה במסעדה(. לא תקף לארוחות עסקיות, הזמנת משלוחים הביתה

יש לבדוק את שעות  .גניבה של השובר או  אובדן ,פיצוי בגין אי מימוש או יינתן החזר כספי

פעמי וניתן למימוש במספר מסעדות על פי  -הינו רב הפתיחה מול המסעדות. השובר

  -רשת שגב לא תקף בארוחות בוקר.   השובר -הרשימה המעודכנת באתר הייטקזון. סיטארה 

לא כולל את סניפי הקונספט שרונה מרקט וכפר סבא, סניפי הקראנץ בורגר, שגב הכשרה  

בנתניה ושגב קיטשן גארדן סניף קרית ביאליק. הקוד לא ניתן להמרה למזומן ולא יינתן  

 .אובדן / השחתה / זיכוי בגין גניבה או עודף

בתנאי הזכאות לקבלת   , לקוחות שיעמדו2022אוגוסט  בחודש - אופן קבלת המתנה

- עד ה תוקף בחירת המתנה .באמצעותו יוכלו לבחור את המתנה SMS-יקבלו לינק ב המתנה

 .לא ניתנת להחלפה . המתנה31.8.2022

הייטקזון וכאל שומרות את הזכות לשנות/לעדכן את תנאי המבצע בכל עת. הנפקת הכרטיס 

ישראלי תקף. הנפקת הכרטיס כפופה לאישור חברת כאל ומותנית בהחזקת כרטיס אשראי 

כפופה להצגת תג עובד/אישור העסקה/תלוש שכר עדכני מחברה המשויכת למועדון  

האשראי עלול לגרור  או הייטקזון. בכפוף לתנאי ההצטרפות. אי עמידה בפירעון ההלוואה

  .חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלווה: כאל מימון בע"מ
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