
 של אופטיקל סנטר   OCמועדון  תוכנית 

 לישראל תנאים כלליים 

 

 לחסוך ולהרוויח שקלים בקלי קלות... 

 
 .... מזה קל יותר  , אין  כסף אתם מקבלים הטבה שמזכה ב  עם כל קנייה

רכישת ביטוח  אביזרים,    , נלווים  שמיעה, מוצרים  מכשירי ,  ירודה   ה יראי,  עדשות מגע ,  משקפי שמש ,  משקפי ראייה 
 . משקפי ראייהל

 ₪.  10בראייה ובשמיעה, אתם צוברים הטבה בשווי ,  400₪בכל רכישה בגובה  )1
 . ₪ 10 בשווי של  הטבה ם צוברים , את400₪ שמיעה בסך  מכשירי  ואמשקפי ראייה   כל קנייה של ב

, אביזרים,  יקויחומרי נמכשירי שמיעה,    , ראייה  , עדשות מגע, עזרי אופטיות עדשות    או שמש,  למשקפי ראייהמסגרות  
 למשקפי ראייה ולמכשירי שמיעה. שלווה  ביטוח 

 ₪  60הטבה בשווי של ם צוברים תעם כל הבאת חבר א )2

 . אופטיקל סנטר   OCתוכנית מועדון  להנות מהיתרונות הבלעדיים של  ותאפשרו להם קרוביכם וחבריכם   שתפו את

שלכם, ותוכלו להשתמש בו כבר מהקנייה הבאה שלכם באחד הסניפים  בכל קנייה אתם צוברים כסף בחשבון  
 שלנו! 

 אופטיקל סנטר של    OCמועדון כרטיס 
ברכישה  ה  בצורה של הנח  הינוכש   כסףמאפשר לכם לצבור  בחינם והוא    ניתן   אופטיקל סנטר של    OCמודעון    כרטיס

יתרת  נאי התוכנית.  לת  בהתאם  את כולוניתן לנכות חלק מהסכום שנצבר או  החנויות שלנו.  מ  תבאח   כם הבאה של
 . בחשבון המנוי  ישמר ת הסכום

. במקרה של אובדן או גניבה,  תשלוםמהווה אמצעי    ינו בשום אופן או,  כרטיס אופטיקל סנטר אישי ואינו ניתן להעברה 
 חדש.  כרטיס תנפיק לך  קל סנטרופטי ברשת אהחנות אחת 

רכת שלנו. השימוש  במע   שיאומתלאחר    כםלחשבון שליועבר    ,שימוש ולא נעשה בו  בכרטיס הישן    הסכום שנצבר
של    הטבותשל תוכנית ה  הכללייםתנאים  להסכמה בלתי מותנית    מהווים   , הטבות צבירת הו  אופטיקל סנטר בכרטיס  

 אופטיקל סנטר. 

 OCחבר מועדון   חשבון
באחת מחנויות    אצל האודיולוגאצל האופטיקאי או    חסוי. ניתן לבדוק את היתרהאישי והינו    OCהחשבון חבר מועדון  

 . אם יש לכם כתובת אימייל בתוקף " OCולהיכנס לאזור "חברי מועדון   ,center.com-www.opticalוכן באתר  הרשת

מוצרים  משקפי שמש, עדשות מגע,  ,  משקפי ראייה   של בכל רכישה    נעשה באופן אוטומטי בחשבון    צבירת הכסף 
יה  י בקנ  400₪  צריך להיות לפחותביטוח  ו האאחרים  , אביזרים  מוחרי ניקוי ,  י שמיעהמכשיר,  ירודה ראייה  תיקון  ל

המדרגות  תנאים ול  בכפוף  כסף ניתן לצבור  .    400₪בכפולות של  סכום הרכישה צריך להיות ולאחר מכן  ,הראשונה
הנחות או מבצעים).    לאחר מלואו בחנות ( מוסדר בהרכישה    עבור   תשלום ק כאשר הר  ינים בתנאים הכלליים,יהמצו

 . הבאהלרכישה  תווסף י זיכוי נוסף כל  . אם היא עומדת בתנאים רכישה הבאה" ב רק "ניתן להשתמש בכסף שנצבר  

אם יעשה    מראש לחנות.בתנאי שיודיע  תובת,  תה הכהמתגוררים באו,  בני משפחה  לכרטיסיכול לצרף   חבר מועדון
אותם  כפוף לב  שנצבר   מהכסףושהם רשאים להנות    הכסףבצבירת    רשאים להשתתףשהם  ,  בכך מאשר  א  כן הו

http://www.optical-center.com/Espace-Fid%C3%A9lit%C3%A9


על ידי  מהאנשים שנוספו    אחדעל ידי  בחשבון  שייעשה    שימושכל  לאחריות    ה מעצמה מסיר   אופטיקל סנטר תנאים.  
 ידיעתו. ללא  בעל המנוי 

האנשים שהוסיף  מ  אחדשל על כוונתו להפסיק את השימוש  אופטיקל סנטררשאי בכל עת ליידע את   המועדוןחבר  
  תקף   יהיהבחשבון המנוי  שנצבר    הכסף  ר.גיאדם ב   ו של חסותתחת  יצורפו    שיצורפו למנויקטינים    .במנוי  קודם לכן

כסף  ב  ןובכל מקרה לא ניתן יהיה להמיר  ,בכסףרכישה שזיכתה את בעל המנוי  מועד המ  החלוחצי    שנתייםבמשך  
 מזומן. 

מלא  או  החזר חלקי החזרת מוצר, מכל סיבה שהיא, וקבלת . במקרה של יבוטלסוף תקופה זו עד לא נוצל  ש  הכסף 
 . חבר המועדוןמחשבון בגין רכישה זו   השנצבר הכסף נוכה ת, עבורו

  הבטיח י לכד  .כםשל  חבר המועדון   ן אחר חשבולמעקב    משמששלנו  האינטרנט  המידע שנאסף בחנות או באתר  
  או הרשת ת יוחנובאחת מ כתובת הדוארבכתובת הדואר האלקטרוני או  בכל שינוי הודיע לנו על , יש לשהוא מעודכן 

 "  OCבאזור "חברי מועדון   center.com-www.optical  באתר 

 אופטיקל סנטרשל  " חבר מביא חבר" כרטיס 

 : ים הבא תנאיםכפוף לשלו ב המנוי חשבון ב  כסףלצבור למחזיק בו מאפשר  זה כרטיס 

רשאי    , שאותם הואכנסו לתוקף מיד שיממוספרים  כרטיסים    3  מועדוןהחבר  בעל  יקבל  ,  אופטיקל סנטר כל רכישה בב
 משפחתו או לכל אדם אחר לפי בחירתו. בני לחבריו, לעביר  לה

שני תנאים:  ל   בכפוף   ₪   60יקבל בעל המנוי הטבה בסכום של  ,  אלה  ים כרטיסאחד מבאמצעות  תבוצע רכישה  כאשר  
  , חודשים  12חייב להשתמש בכרטיס בתוך    ת, החבר שני  טר; של אופטיקל סנ  כלקוח   לא היה רשום   החבר,  ראשית

 . אופטיקל סנטרקיבל אותו מ מועדון הכרטיס בעל שבו  מהיום לכל המאוחר, 

  מועדון החבר  כאמור לעיל.    ה שירכ ביצע  ש  חבר כל  עבור    ₪   60של  הטבה בגובה  מקבל    מועדון הכרטיס חבר  בעל  
שלא    " חבר מביא חבר "זיכוי נוסף הקשור לתכנית  הוא יעשה. כל  שכל רכישה  ב  ₪   180זכות בהטבה של עד  ליוכל  

 ינוצל יועבר לקניה הבאה שתבוצע. 

המפורטים  תנאים  בכפוף לאותם  זמן ופרק  באותו  נות לניצול  נית  "חבר מביא חבר "ההטבות שנצברו דרך תכנית  
 ". חבר מועדוןבסעיף "חשבון 

 חבר" של אופטיקל סנטר כרטיס "חבר מביא  יקיריכם ל העניקו .  1

 * הוא מבצע רכישהכאשר  מיוחדת הנחה כזה יהנה מ  מצטרף  חבר . כל  2

 חבר מצטרף. לכל   ₪ 60של בהטבה בשווי  זוכה ישלך  "חבר מועדון" . חשבון 3

 של אופטיקל סנטר.  OCמועדון לקוחות תוכנית   ם הכלליים שלתנאיעל פי השימוש בכפוף לעם הצגת הכרטיס * 

  של אופטיקל סנטר או באתר   חנויות מה  האודיולוג באחת ו א האופטומטריסט    אצלאת התנאים הכלליים ניתן לראות 
center.com-www.optical    באזור "חברי מועדוןOC " 

בכיכר ציון, בן יהודה  משרדיה נמצאים  , שOPTICAL CENTER SASוהלת על ידי  מנההטבות של אופטיקל סנטר  תוכנית  
את    לבטל   את הזכות לשנות את התנאים הכלליים, להשעות או   ה לעצמ  ת שומר  קל סנטראופטירשת  .  ירושלים    ,2

  האתר דרך  או  הרשת    תיוחנואחת מביקבלו הודעה על כך    קל סנטר ופטיא ות. המחזיקים בכרטיס  הטבתוכנית ה
center.com-www.optical    באזור "חברי מועדוןOC    ."או    ים ישיר  ,נזקים   בגין   מכל חבות  הפטור  קל סנטראופטי

רטיס  מחזיקים בכבכל מקרה של תקלה, ה  .הטבותבתוכנית ה  פוטנציאליות כלשהןתקלות  על ידי  שיגרמו  ,  יםעקיפ 
 לכל פיצוי מכל סוג שהוא.   םזכאי ולא יהי את אופטיקל סנטר ו  לא יוכלו לתבוע 

 : חופש מידע
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שירות הלקוחות  פנה בקשתך לה  1998-מתוקף חוק חופש המידע, תשנ"ח.  לו ותיקונו   הנוגע  מידעזכות גישה ל  לכל אחד
,  2, או בפנייה למשרדנו אופטיקל סנטר כיכר ציון, בן יהודה "  OCבאזור "חברי מועדון  center.com-www.opticalשלנו באתר  

 ירושלים. 
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