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 KFCשל  BUCKET CLUB-תכנית ה תנאי

 Kentucky Fried Chicken Limitedשל    BUCKET Club-בתכנית ה  שימושך   חלים על")  התנאיםאלה ("והוראות  תנאים  

")KFC" ,"ה  תכנית("  ")לנו" או "אנחנו-BUCKET Club  עם ("KFC  .אנא קרא תנאים אלה לפני ההרשמה    והזכיינים שלה

בהתאם    פעולמסכים ל  הינך,  BUCKET Club-תכנית הרישום ו/או שימוש ב  עם.  BUCKET Club-תכנית האו השימוש ב

הם עשויים להתעדכן מעת לעת כמתואר  כי  נא שמור עותק של התנאים לעיון, אם כי שים לב  א  .להם  ולהיות מחויבלתנאים  

 . להלן

 

 BUCKET CLUBברוכים הבאים למועדון 

כדי לברר   בעת ביקורךשאל בחנות    .המשתתפות  נבחרות   KFCזמינה בחנויות   KFCללקוחות    Bucket Club-התכנית   .1

 .המשתתפתבמסעדה   הינךאם 

מסמך אנו עשויים לדרוש ממך לספק לנו    .להיות בעל מספר טלפון מקומיומעלה ו   13כדי להשתתף, עליך להיות בן   .2

 . Bucket Clubננפיק או נקבל את הרישום של חשבון המעיד על גילך בטרם  

ביצוע ההוראות בכתובת   באמצעות, עליך להירשם וליצור את חשבונך באופן מקוון  מבצעיםו  פרסיםנקודות,  כדי לממש   .3

www.kfc.co.il 

.  מספר נייד  , לרבותנדרש לספק כתובת דוא"ל תקפה ופרטי קשר שלך הינך, BUCKET Club-תכנית הכדי להירשם ל .4

קבלת  ל  כאןמדיניות הפרטיות הזמינה  . אנא עיין בדוא"ללכל כתובת  בלבד  אחד     ClubBucketניתן לרשום חשבון  

 פרטים על האופן שבו אנו משתמשים במידע האישי שלך.

 שלך מחוץ לישראל.  Bucket Club-לא תוכל להשתמש בחשבון ב .5

 . לישראל רלוונטייםתפריטי מסעדות, מפות מיקום ורשימות של מסעדות  .6

אשראי,    ל שימוש שלכ  מבצעיםו  פרסים  ,נקודותב   עשותולא ניתן ל  KFCא תכנית נאמנות של  יה  Bucket Club-ה תכנית   .7

 בכתב. KFCחיוב, הוכחת גיל או זהות, או לכל מטרה אחרת אלא בהסכמת 

ומבצעים  נקודותל .8 פרסים  בר,  מזומן  ערך  ו-אין  למכירה,  הם  מימוש  ניתנים  או  לאינם  (לחברי  להעברה  החלפה 

לכל מטרה אחרת, למעט כפי שצוין בתנאים אלה,  שימוש  לאחר) או באופן אחרים או  Bucket Clubמועדון/חשבונות 

   הם אישיים לחשבון שאליו הם רשומים. מבצעיםוה הפרסים,  נקודות. כל הKFCעל ידי בכתב אם צוין אחרת או 

 

 נקודותאיסוף 

יכול .1 ב  הינך  מסעדת    Bucket Club-ה  חשבוןלהשתמש  בכל  לאסוף    KFCשלך  כדי  כמתואר   נקודותהמשתתפת 

 בהמשך בתנאים אלה. 

יהיה   הנקודות תאריך איסוף    באמצעות חשבונך המקוון.  נקודותעליך לרשום את חשבונך באופן מקוון כדי לאסוף   .2

 התאריך בו תזין את הפרטים לחשבון המקוון שלך ולא תאריך הרכישה.  

אם לא   . נההאחרו   נקודהה חודשים מתאריך איסוף    12  תוך ו יפוג לא מומשושאו  שימוש   ן שלא נעשה בה  נקודותה כל   .3

 . יפוגו  הקיימות נקודותחודשים, כל ה   12של  במהלך תקופה נקודותנאספו  

ולא ניתן   ותאישי  ןה  נקודותה  מזומן. ל ןשלך אין ערך מזומן ולא ניתן להמיר אות  Bucket Club-בחשבון ה נקודותל .4

לכל אדם   נקודותשנצברו על ידי אדם אחר. אינך יכול למכור או להעביר    נקודותעם  ו/או לפדות אותן    ןלאגד אות 

 אחר.

 

http://www.kfc.co.il/
https://www.kfc.co.il/privacy/
מחבר
להוסיף קישור למדיניות הפרטיות



K\136\3 - 2020820v1 

 מבצעים

 , בין היתר, וניתנים לצפייהרשומים בלבד  ה  Bucket Club-ה  תכניתמבצעים בלעדיים זמינים מעת לעת לחברי מועדון   .1

   .ולהזמנותיך ךאלה ישתנו בהתאם לשימוש מבצעים. www.kfc.co.il תרבא

דרך השימוש בקיוסק או   Bucket Club-דרך מבצעי ה, לממש שתרצה  מבצעיםמה ד, בחר באחמבצעלממש  על מנת .2

 .שבחרת להזמנה שלך  מבצעמהקופאי להוסיף את ה בקש

על בסיס חד פעמי    יםיהיו זמינ  מבצעיםוייתכן שחלק מה  , מבצעיהיה תאריך תפוגה המפורט בתיאור ה  מבצעלכל   .3

 .בלבד

 

 Bucket CLUB-תכנית ההגבלות על השימוש ב 

יש   KFCלדוגמה, במקרה שלמסעדת    המשתתפות.  KFCבמסעדות    פעללא תמיד ת  Bucket Club-תכנית הייתכן ש .1

 . שלך נקודותשלך, או לזכות מיד ב  מבצעיםאו ה פרסיםהאת   לממשבעיית תקשורת/מערכת, ייתכן שלא תוכל 

2. KFC    שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל חשבוןBucket Club    או להגביל את השימוש בחשבוןBucket Club 

או שנעשה בו  כמושפע מהונאה, התנהגות בלתי הולמת,    נחשדשוכפל, ניזוק או שבאופן אחר  אשר נראה כי שובש,  

  לא הולם.או לא מורשה שימוש 

3. KFC .אינה אחראית להפסדים כלשהם ליתרת חשבונך   

 

 אחריות 

1. KFC  עקיף, הנובע משימושך או חוסר היכולת שלך להש ישיר או  נזק,   -תמש בתכנית הלא תהיה אחראית לכל 

Bucket Club.וזאת במידה המרבית המותרת על פי החוק , 

היתרה עלה על לא ת Bucket Club-תכנית הכלפיך ביחס לתנאים אלה והשימוש שלך ב KFCשל  אחריות הכוללתה .2

 .רשוםשלך אם  Bucket Club-ה בחשבון  פרסיםהסופית של ה 

3. KFC    בין אם מפורשים או משתמעים, בכתב או בעל והוראות  מצגים, תנאיםמחריגה כל אחריות אחרת, כמו גם ,

 פה, במידה המרבית המותרת על פי החוק. 

 

 ) Severability"נתיקות" (

ניתן  היה ויימצא, בכל עת, ידי בית משפט, בית דין או רשות מוסמכת אחרת, שחלק מתנאים אלה אינו תקף או שהוא בלתי  

לאכיפה, החלטה כאמור לא תמנע את החלתם של יתר התנאים. תנאים אלה ייחשבו מתוקנים על ידי שינוי או הפרדת החלק  

כאמור ככל שנדרש על מנת להפוך אותם לתקפים, חוקיים וניתנים לאכיפה תוך שמירה על כוונתם, או אם הדבר אינו אפשרי,  

ניתנת לאכיפה הנותנת תוקף שווה ערך לכוונת הצדדים. כל חל שאינו תקף  על ידי החלפת הוראה באחרת שתקפה, חוקית ו

 או שהוא בלתי ניתן לאכיפה יהיה ניתן להפרדה מתנאים אלה, או שתוקפו בכל תחום שיפוט אחר לא יושפע מכך. 

 

 הדין החל 

 ית בכל מחלוקת.  נתונה סמכות שיפוט בלעדישראליים  והנך מסכים שלבתי המשפט ה לחוקי ישראל  תנאים אלה כפופים

 

 תנאים וסיוםהתיקון 

http://www.kfc.co.il/
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1. KFC   שומרת לעצמה את הזכות לסיים, להפסיק או לבטל את תכנית ה-Bucket Club בין אם במלואה ובין אם ,

 Bucket-הסגירת חשבונות  באמצעות  , לרבות  ללא התראה מוקדמתבכל עת ובאופן חלקי, באופן זמני או בכלל,  

Club . 

, Bucket Club-תכנית ה, לא תוכל לממש את ההטבות של  Bucket Club-תכנית העם סיום ו/או הפסקה ו/או ביטול  

ה זה  וה,  נקודותובכלל  מועדון    מבצעיםהפרסים  לחברי  ההניתנים  זמינים יו  האשר  ו/או    Bucket Club-תכנית 

 . או חלק ממנה Bucket Club-תכנית הבטרם הסתיימה ו/או הופסקה ו/או בוטלה  בחשבונך

2. KFC    במלואם או בחלקם, ללא התראה תנאים אלההבלעדי  על פי שיקול דעתה  שומרת לעצמה את הזכות לשנות ,

 מוקדמת. 

 .www.kfc.co.ilאתר  במיד עם פרסום התנאים המתוקנים  פוכל תיקון לתנאים ייכנס לתוק

 לעת על מנת להתעדכן בשינויים שעשינו, שכן הם מחייבים אותך.אנא בדוק עמוד זה מעת  .3

 .שלך Bucket Club-ה  למחוק את חשבון במיידיאם אינך מסכים לתנאים המתוקנים, עליך לבקש  .4

 

 האמור בתנאים אלה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. 
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