טופס הרשמה:

תאריך____________________

בקשה להצטרף למועדון קמב"ץ בנדנה
פרטי המועמד )*הערה :השדות המסומנים בכוכבית הם שדות חובה(
*שם מלא * ____________________:כתובת מלאה ______________________________ :
*מיקוד ____________
*טלפון בבית  ______________ :טלפון סלולארי ______________ :פקס _______________ :
* * ______________________________ : e-mailתעודת זהות________________________:
הצטרפות על ידי :
* .1מספר כרטיס האשראי * _________________________________ :תאריך תפוגה___/___ :
*קוד אבטחה )שלוש ספרות אחרונות המופיעות בגב כרטיס האשראי(__________ :
אני הח"מ ,מבקש להצטרף כחבר במועדון קמב"ץ בנדנה
הכל כמפורט בגוף הצעתי שלהלן:
אני מבקש להצטרף כחבר במועדון החברים של החברה ומצהיר כי ידועים לי כל הפרטים שלהלן וכי אני מסכים ומקבל אותם
על עצמי .אבקש את הסכמת החברה להצעתי זו .מייד עם הסכמת החברה לבקשתי להתקבל כחבר אני מתיר לחברה לחייב
את כרטיס האשראי שלי /חשבון הבנק בהתאם להוראות המפורטות להלן ו/או להוראות התקנון.
ידוע לי כי:
 .1החברה עוסקת בהשכרת קרוואנים ושרותי תיירות.
 .2הצטרפות למועדון החברים נעשית אך ורק באמצעות טופס ההרשמה המופיע באתר החברה ) .טופס זה (
 .3החברה מציעה לחבריה הטבות והנחות שבאמצעותם יוכלו לרכוש מוצרי תיירות אצל הספקים העמיתים )רשימת הטבות ורשימת
ספקים עמיתים( ,במהלך שנת חברותם )להלן" :מועדון קמב"ץ בנדנה"(.
 .4חתימת המציע המבקש להיות חבר במועדון החברים על טופס זה מהווה אישור כי קרא ,הבין והסכים לתוכנו של תקנון זה
ולתנאים המפורטים בו.
 .5ההצטרפות כרוכה בתשלום חד פעמי בסך ) €100להלן" :דמי הרשמה שנתיים"( .תשלום זה ייגבה מכרטיס האשראי של הלקוח
עם חתימתו על הסכם זה.
 .6דמי ההרשמה השנתיים לא יוחזרו בכל מקרה של ביטול או קיצור חברות.
 .7כל הרכישות והתשלומים עבור השירותים וההטבות יעשו באמצעות כרטיס אשראי שפרטיו מופיעים בטופס זה אלא אם הוסכם
מראש ובכתב על צורת תשלום שונה .כל חבר יכול להירשם באמצעות כרטיס אשראי אחד בלבד.
 .8במידה וחבר יקבל כרטיס חבר או הטבות במסגרת המועדון ולאחר קבלתם יתברר כי התשלום באמצעות כרטיס האשראי שלו לא
אושר על ידי חברת האשראי ו/או התכחש לעסקה ,מתחייב לשאת בעלות המלאה של השירותים או ההנחות אותם קיבל ובכל
ההוצאות הכרוכות בביטול החברות.
 .9החברה מבטיחה לחבריה אך ורק הנחות והטבות המפורטים ומפורסמים באתר האינטרנט של החברה . www.bandana.co.il
 .10החברה שומרת לעצמה את הזכויות לבצע שינויים מעת לעת ברשימת ההטבות ובכללם הסרה \ הוספה \ שינוי \תיקון \ עדכון או
כל פעולה אחרת אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ישרת טוב יותר את חברי המועדון.
 .11הפסקת פעילות אתר האינטרנט של החברה מחמת "כוח עליון" לא תחייב את החברה בכל חבות שהיא כלפי חברי המועדון.
במקרה כזה החברה תהיה רשאית שלא לעמוד בהתחייבויותיה בזמן" .כוח עליון" לעניין זה הינו תקלות במחשב ,תקלות במערכות
התקשורת הממוחשבות וברשת האינטרנט ,תקלות במערכת הטלפונים ,ו/או תקלות במערכות תקשורת אחרות ,מצבי חירום במדינה
ואירועים ביטחוניים.
 .12החברה ו/או בעלי המניות בחברה רשאים לשנות את בעלי המניות שלה וזאת מבלי כל צורך לקבל אישורם של חברי מועדון
החברים.
 .13החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק פעילותה בכל רגע נתון .במקרה כזה לא יקבלו חברי המועדון את ההטבות אשר
טרם נוצלו עד להפסקת הפעילות ,ו\או דמי ההרשמה כאמור לעיל.
 .14הוראות תקנון המועדון  ,גוברות על כל תקנון אחר  /מצגת שנאמרו בכתב או בעל פה על ידי מי מלקוחות  /עובדי החברה  .בכל
מקרה של מחלוקת  ,יקבעו הוראות תקנון המועדון העדכני ביותר.
 .15סמכות השיפוט בכל מקרה של מחלוקת תהיה נתונה אך ורק לבית המשפט בתל אביב -יפו.
 .16ידוע לי כי אתקבל כחבר בחברה רק לאחר הודעת דוא"ל שאקבל מהחברה ,קבלת מספר חבר ואישור פרטי האישיים .הודעת
אישור מהחברה תשלח תוך  48שעות ) בסופי שבוע תוך  72שעות (מיום קבלת טופס ההרשמה בחברה בפקס .

*שם המועמד __________________________________ :

* חתימה _____________________ :

לאחר החתימה על המסמך נא לפקסס אותו למספר03 5498703 :

