
 "סלולאריים" NOW תקנון תנאי השימוש בתווי הזהב

"( תווי הזהב"סלולאריים" של שופרסל )" NOWתקנון זה הינו הסכם לשימוש בתווי הזהב 

"(. השימוש בתווי המשתמש והוראותיו מהוות את הבסיס המשפטי לזכויות וחובות המשתמש )"

הזהב כפוף להוראות התקנון המפורטים להלן. אנא שימו לב כי עצם השימוש בתווי הזהב מהווה 

 אישור כי המשתמש מסכים לתנאי התקנון.

"( או כל גוף שיבוא במקומה, מבצעת ומתפעלת סלאריקסידוע למשתמש כי סלאריקס ישראל בע"מ )"

"(, כך שבכל מקום בו מצוין "שופרסל", שופרסל מ )"הסדרים נשוא תקנון זה עבור שופרסל בע"

 מובהר כי מדובר בשופרסל ו/או מי מטעמה, לרבות סלאריקס, אלא אם מצוין אחרת.

 תנאים כלליים של תווי הזהב .1

מימוש תווי הזהב יתאפשר באמצעות מכשירים סלולארים  1.1

 המאפשרים הורדת )ו/או עדכון בגרסאות מתקדמות של( אפליקציית

"(. לצורך האפליקציה ( מתוך חנות האפליקציות )"cellarixסלאריקס )

המימוש, יתבקש משתמש לעקוב אחר תשדורת הודעות הטקסט 

כן, יידרש -שהתקבלו אצלו ולפעול בהתאם להנחיות המפורטות בהן. כמו

המשתמש להתקין את האפליקציה )וככל שהותקנה על ידו האפליקציה 

מעודכנת בהתאם לגרסת העדכון האחרונה(, בעבר, יוודא שהאפליקציה 

במסגרתה יתאפשר לו, מלבד מימוש התווים גם לעקוב אחר יתרת תווי 

הזהב בזמן אמת וכן לבצע פעולות נוספות )כגון: העברת יתרת תווים 

למשתמש אחר וכדומה(, וכן לבצע רישום אצל סלאריקס )ולמסור 

המימוש יתבקש כן, לצורך -אמצעי זיהוי מתאימים לשם כך(. כמו

המשתמש לאקטב את תווי הזהב שניתנו לו בהתאם להוראות ולהנחיות 

שיופיעו בהודעות הטקסט שנשלחו אליו עם מתן תווי הזהב. השימוש 

באפליקציה וכן מימוש תווי הזהב יתאפשר רק לאחר רישום ומתן 

פרטים אישיים אצל סלאריקס, ויהא כפוף להנחיות ולהוראות כפי 

 לעת באפליקציה.שיופיעו מעת 

ניתן יהיה לעשות שימוש בתווי הזהב עד למועד תום התוקף, או עד  1.2

לסיום היתרה הרשומה לזכות המשתמש, המוקדם מביניהם. לאחר מועד 

זה לא ניתן יהיה לממש את תווי הזהב ולא יינתן כל החזר או תמורה 

בגינם. תווי זהב שמועד תוקפם פג ייחסמו באופן אוטומטי במועד 

 תוקפם.



תו הזהב מכובד ברשתות "שופרסל שלי", "שופרסל דיל",  1.3

", Online"שופרסל דיל אקסטרא", "שופרסל אקספרס", "שופרסל 

"אורגניק מרקט" וברשת "יש בשכונה". תו הזהב אינו מכובד ברשת 

 "יש חסד".

רשימה עדכנית וקובעת של בתי העסק בהם ניתן לממש את תו  1.4

 -( CASH)לשונית תו הזהב  www.shufersal.co.il-הזהב מופיעה ב

רשימה זו עשויה להתעדכן מעת לעת, ללא הודעה למשתמש, ועל 

המשתמש האחריות לבדוק את הרשימה העדכנית מעת לעת. שופרסל 

שומרת על זכותה לשנות את כמות, סוג וזהות בתי העסק בהם ניתן 

מסגרת תו לממש את תו הזהב )לרבות הפסקת פעילות של בית עסק ב

פי שם -הזהב או בכלל(. מובהר כי בשינוי שם בית העסק, התו יכובד על

 בית העסק החדש.

ניתן לעשות שימוש בתווי הזהב בדרך של ביצוע עסקאות בבתי  1.5

כן, לא ניתן לבצע באמצעות תווי -עסק מקומיים בישראל בלבד. כמו

ע הזהב את העסקאות הבאות: מט"ח, צמוד מדד/מט"ח, הוראת קב

לחיוב, אשראי, תשלומים, קרדיט ו/או עסקאות אחרות כפי שתודיע 

כן, לא ניתן לממש את תווי הזהב ברכישה -שופרסל מעת לעת. כמו

 סיטונאית.

בנוסף, לא ניתן לרכוש תווי קנייה ו/או שוברי מתנה וכן לא ניתן לשלם 

חשבונות חשמל ו/או טלפון ו/או למשוך מזומנים באמצעות תווי הזהב. 

וי הזהב אינם ניתנים להמרה למזומן ולא יינתן עודף במזומן בגין תו

שימוש חלקי בהם, אלא תתבצע הפחתה של היתרה הרשומה לזכות 

 המשתמש, ויתאפשר המשך שימוש בהם כפוף למפורט בתקנון זה.

במקרה של גניבה/אבדן/השחתה, תו הזהב לא יוחלף ולא תינתן כל  1.6

 תמורה או פיצוי בגינו.

ו זהב אינו "כרטיס חיוב" כהגדרתו של מונח זה בחוק כרטיסי ת 1.7

 .1986חיוב התשמ"ו 

מובהר כי כל עסקה מבוצעת במישרין בין המשתמש ובין בית העסק  1.8

הרלוונטי )למעט עסקאות אותן מבצע המשתמש בסניפי שופרסל(, 



ושופרסל אינה צד לכל עסקה כאמור. שופרסל איננה אחראית לכל 

ת המוצרים או השירותים שבחר המשתמש לרכוש תוך הקשור באספק

שימוש בתווי הזהב כאמצעי תשלום, לרבות בכל הקשור לקבלת ו/או 

ביצוע ו/או היקף ו/או טיב ו/או איכות ו/או חוקיות המוצרים או 

השירותים האמורים. המוצרים ו/או השירותים המוצעים ברשתות 

 חרות.האחרות הינם באחריות הבלעדית של הרשתות הא

 מימושים של תווי הזהב .2

המשתמש יוכל לבצע עסקאות בסכום מצטבר שלא יעלה על היתרה  2.1

 הרלוונטית העדכנית הרשומה לזכותו.

כן, -משתמש יוכל לעקוב אחר תוקפו של תו הזהב באפליקציה. כמו 2.2

ניתן יהיה לעקוב אחר יתרות תווי הזהב )לרבות תווי זהב אשר הועברו 

ידי משתמש אחר( לזכות המשתמש וכן בפירוט -על לזכות משתמש

מימוש התווים בבתי העסק השונים )פירוט רכישות וכו'( הן 

באפליקציה. בעת הכניסה לאפליקציה יידרש משתמש להקיש אמצעי 

זיהוי כפי שיתבקשו מעת לעת. המשתמש ינקוט בכל האמצעים לשמירת 

 אמצעי הזיהוי בסודיות.

אחר מימוש תווי הזהב שלו באופן שוטף, משתמש מתחייב לעקוב  2.3

זאת בין היתר על מנת לבחון את נכונות המימושים וביצוע או אי ביצוע 

 הפעולות השונות שהתבקשו על ידיו.

לצורך מימוש תווי הזהב בבתי העסק, המשתמש יידרש לעשות  2.4

 שימוש בזמן אמת באפליקציה.

 חסימה ומגבלות על השימוש בתווי הזהב .3

המשתמש מסכים ומאשר כי חרף אמצעי הבקרה השונים בהם  3.1

נוקטת שופרסל מעת לעת, השימוש בתווי הזהב אינו חף מטעויות 

וייתכנו מקרים ומצבים שבהם יתבצעו זיכויים או חיובים שגויים או 

"(. המשתמש מסכים כי בכל מקרה שיתברר טעויותפעולות שגויות )"

וזאת בכל זמן שהוא, שופרסל לשופרסל על קיומה של טעות כאמור, 

תהא רשאית לחייב או לזכות את יתרת תווי הזהב העומדת לזכות 



המשתמש, לפי העניין, בסכום הטעות, על מנת לתקן את הטעות ולהשיב 

את המצב לקדמותו. שופרסל תתקן את הטעות כאמור בתוך זמן סביר 

 מעת שנודע לה עליה ותשלח למשתמש הודעה על כך לאחר מכן.

המשתמש מתחייב להודיע לשופרסל על כל מקרה של שימוש  3.2

שאינו מורשה שנעשה בתווי הזהב שלו, וכן על כל אובדן או גניבה של 

המכשיר הסלולארי ו/או של אמצעי זיהוי לצורך מימוש תווי הזהב, 

וזאת מיד לאחר שייוודע למשתמש על כך. לאחר מתן הודעה לשופרסל 

סום את השימוש בתווי הזהב, כמפורט כאמור בסעיף זה, שופרסל תח

 בסעיף זה להלן.

שופרסל רשאית לחסום את השימוש ביתרת תווי הזהב לזכותו של  3.3

משתמש, לזמן קצוב או לזמן שאינו קצוב, לפי שיקול דעתה הבלעדי 

וללא הודעה מראש. מובהר, כי החסימה תתאפשר רק בגין יתרת תווי 

 ליך אישור בקופות בתי העסק.הזהב ולא בגין עסקאות המצויות בה

בנוסף אם שופרסל תחשוד כי נעשה שימוש בתווי הזהב בניגוד  3.4

להוראות תקנון זה ו/או בניגוד לכל דין ו/או לשם ביצוע פעילות בלתי 

חוקית או אסורה כלשהי ו/או תוך שימוש לרעה בשירותים הניתנים 

ש. ככל במסגרת פעילות תווי הזהב, שופרסל תודיע על כך למשתמ

שהמשתמש לא יצליח ליישב את החשדות כאמור לשביעות רצונה של 

שופרסל, שופרסל תהיה רשאית לחסום את יתרת תווי הזהב, ולנקוט בכל 

צעד אשר תמצא לנכון כי מתחייב ממצב זה, ובכלל זה לדווח על 

החשדות לכל רשות רלוונטית. על אף האמור, מובהר כי במידה 

פעול ללא דיחוי על מנת להגן על זכויותיה, ששופרסל תסבור שעליה ל

תהא שופרסל רשאית לחסום את יתרת תווי הזהב, וזאת מבלי להמתין 

 למענה מהמשתמש.

כמו כן, שופרסל שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת את  3.5

הפעילות באמצעות תווי הזהב, כולה או חלקה, למשך התקופה הנדרשת 

בתווי הזהב ו/או שלא לאשר ביצוע  )ובכלל זה לחסום את השימוש

עסקאות(, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אם אירעה תקלה טכנית ו/או 

אחרת אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע המשך תקין של ביצוע 

 עסקאות.



 העברת תווים בין משתמשים .4

משתמש יוכל לבצע העברה של תווי זהב, באמצעותה האפליקציה,  4.1

ותו של המשתמש לטובת משתמש אחר, כפוף מהיתרה הרשומה לזכ

לתנאים הבאים: )א( המשתמש התקין את האפליקציה, אשר באמצעותה 

בלבד ניתן לבצע את ההעברה וביצע רישום אצל סלאריקס, )ב( נערך 

)ד(  -אקטוב של התווים הרלוונטיים המועברים; )ג( התווים בתוקף; ו

סכום כלשהו. עם קיימת למשתמש המעביר יתרה כספית של תווים ב

ביצוע ההעברה, היתרה של המשתמש הנעבר תזוכה בסכום תווי הזהב 

 המועברים והוא יוכל לעשות שימוש ביתרה כפוף למפורט בתקנון זה.

ידי משתמש תהא כפופה למגבלות שיקבעו מעת -העברת תווים על 4.2

ידי שופרסל. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, שופרסל תהיה -לעת על

רשאית על פי שיקול דעתה מעת לעת, להגביל העברות, כגון סכום 

מקסימלי או מינימאלי להעברה ו/או לתקופה, כמות מקסימלית של 

 כדומה.העברות בתקופה מסוימת ו

סלאריקס תהיה רשאית לגבות מהמשתמשים המעבירים תשלום  4.3

תשלום עבור בעבור כל העברת יתרת תווי זהב למשתמש אחר )"

"( וכן לגבות תשלום בעבור טעינת תווי זהב על ידי המשתמש העברה

"(. לצורך האמור, תשלום עבור טעינה עבור אחרעבור משתמש אחר )"

ל לחייב את יתרת תווי הזהב הרשומה נותן המשתמש הרשאה לשופרס

 לזכותו בסכומים האמורים.

, הסכום עבור העברה שנגבה בגין כל העברה 1.9.2016נכון ליום  4.4

בודדת של תווי זהב שתידרש בסכום כלשהוא )ועד לסכום המקסימלי 

ש"ח )כולל  1שיתאפשר עבור העברה בהתאם לקביעת שופרסל( הינו 

רסל ככל שתהיינה בקשר עם העברת תווי מע"מ(, כפוף להנחיות שופ

זהב. מובהר, כי גובה התשלום עבור העברה שיגבה בעתיד יכול 

שישתנה מעת לעת, והכל בהתאם לשקול דעתה של שופרסל. ככל 

"( יבקש לבצע העברה של תווי זהב לזכותו של המעבירשמשתמש )"

משתמש אחר עד לסיום היתרה של המעביר )למשל, נותרה למעביר 

ש"ח אותה הוא מבקש להעביר למשתמש אחר(, אזי  50רה בסך של ית

סלאריקס תהא רשאית לבצע את ההעברה כאמור כפוף לניכוי סכום 



התשלום עבור ההעברה, כך שבפועל יועבר סכום נמוך יותר מסכום 

ש"ח(. מובהר בזאת כי התשלום עבור  49ההעברה המבוקש )קרי, 

 .ידי סלאריקס ועבורה-ההעברה נגבה על

 ביטול עסקה .5

המשתמש יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצרים או שירותים  5.1

באמצעות תווי זהב רק במקרים הקבועים לכך בדין. כן יעמדו לרשות 

 1981 -המשתמש עילות הביטול הקבועות בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 

 ובכל דין רלבנטי אחר ובתוך פרק הזמן שנקבע לכך בדין.

סקה תזוכה יתרת תווי הזהב הרשומה לזכות בעת ביטול ע 5.2

המשתמש, באופן זהה לדרך בה בוצע החיוב המקורי או לחלופין, ינתן 

זיכוי בבית העסק, בהתאם למדיניות שתהא נהוגה באותה עת אצל בית 

 העסק.

 הגבלת אחריות .6

 השימוש בתווי הזהב נעשה על אחריות המשתמש בלבד. 6.1

רה באחריות בגין טענות המשתמש שופרסל לא תישא בכל מק 6.2

בעניין אובדן המכשיר הסלולארי ו/או שימוש במכשיר הסלולארי שלא 

ידי אחר וכתוצאה מכך בשימוש בתווי הזהב שנעשה ללא -בהרשאה על

הרשאה ו/או בגין כל טענה דומה ו/או מכל שימוש לרעה שנעשה בתווי 

מש עקב הזהב, אלא אם נעשה לאחר שהתבקשה חסימה על ידי המשת

 אובדן/גניבה.

שופרסל איננה מספקת כל מצג מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע,  6.3

ואיננה אחראית, במישרין או בעקיפין: )א( בנוגע לאבטחת תווי הזהב; 

)ב( שתווי הזהב )ובכלל זה השימוש בהם( יהיו נטולי טעויות, שגיאות, 

שלים בקווי השמטות, הפרעות, פגמים, עיכובים בתפעול או שידור, כ

תקשורת, גניבה או גישה אסורה למידע, או ששגיאות או פגמים כאמור 

יתוקנו; ו/או )ג( לכל בעיה טכנית של קווי טלפון או קווי רשת, מערכות 

מחשב מקוונות, שרתים או ספקים, ציוד מחשבים, תוכנה, כשל מכל סוג 

של דואר אלקטרוני בשל בעיות טכניות או עומסים באינטרנט, 



ירוסים" שייגרמו כתוצאה משימוש באפליקציה ו/או מהורדת מידע "ו

 ממנו, כולל נזק או פגיעה במשתמש כתוצאה מהאמור.

אין לבצע או לנסות לבצע שיבוש בפעילות האפליקציה, לרבות אך  6.4

 לא רק:

 חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים. 6.4.1

 אפליקציה, לרבות ניסיונות לבדיקת חדירותו.בדיקה, סריקה ו/או דגימה של ה 6.4.2

שיבוש ו/או ניסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באפליקציה ו/או פעילות השרת/ים מהם  6.4.3

 היא פועלת.

שופרסל לא תהא אחראית בגין נזק או אובדן שיגרם למשתמש  6.5

 כתוצאה משימוש שלא בהתאם לתקנון, וזאת בכפוף לכל חוק.

עיל על אחריות שופרסל, יחולו באופן הנרחב ביותר ההגבלות ל 6.6

פי חוק ובכל מקרה אחריותה המצטברת של שופרסל כלפי -המותר על

 המשתמש לא תעלה על גובה העסקה נשוא החיוב.

 הגנת הפרטיות .7

כאמור משתמש אשר יבקש לממש את תווי הזהב, יידרש לבצע  7.1

ציה. במסגרת תהליך תהליך של רישום אצל סלאריקס באמצעות האפליק

הרישום, יידרש משתמש למסור פרטים אישיים שונים לסלאריקס, 

לצורך קבלת השירותים המתאפשרים באפליקציה. פרטים אלו, ביחד עם 

נתונים שונים אודות אותו משתמש, ובכלל זה שימושים ומימושים 

שנערכו באמצעות התווים וכן מידע אחר נוסף, ייאגר במאגר מידע 

-ידי סלאריקס בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-להמנוהל ע

1981. 

ככל שקבלת תווים או הטבה מסוימת הקשורה בהם באפליקציה מצריכה 

ידי ארגון בו הוא חבר או שאליו -בדיקת זכאותו של המשתמש לכך על

הוא נמנה, המשתמש מסכים להעברת מידע רלוונטי אודותיו, ובכלל זה 

ליך הרישום לאפליקציה, כולו או חלקו, מידע אשר הוזן על ידו בתה

 לארגון ו/או לגורמים המוסמכים מטעמו לצורך בדיקת זכאותו כאמור.



בכל הנוגע לשירותים הניתנים למשתמש באפליקציה ו/או באתר  7.2

סלאריקס, יחולו על המשתמש תנאי השימוש באפליקציה ובאתר 

ס. למידע בדבר סלאריקס, ובכלל זה מדיניות הגנת הפרטיות של סלאריק

אופן החזקת המידע והשימוש שנעשה במידע הנאגר, יש לפנות לתנאי 

 .www.cellarix.comהשימוש המצויים באתר סלאריקס בכתובת: 

למען הסר ספק מובהר כי שופרסל אינה מחזיקה, שומרת ו/או  7.3

 אוגרת במידע אודות משתמשים בתווי הזהב.

 שיפוי/פיצוי .8

שפות ולפצות את שופרסל וכל מי מטעמה בגין המשתמש מתחייב ל 8.1

ובכלל זה  -כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם 

עקב כל שימוש לרעה שנעשה בתווי  -שכ"ט עו"ד והוצאות משפט 

הזהב, עקב כל הפרה של תנאי מתנאי תקנון זה, ועקב כל תביעה או 

נובעת מהמשתמש בנוגע דרישה שתוגש כנגד שופרסל ואשר נוגעת או 

 לשימוש שנעשה בתווי הזהב.

בכל מקרה שתוגש תביעה או יתקיים הליך משפטי אחר כנגד  8.2

לעיל, המשתמש מתחייב לשפות  8.1שופרסל בגין נזק כמתואר בסעיף 

ימים מיום ששופרסל תודיע למשתמש על נזק  7את שופרסל בתוך 

 כאמור ותדרוש ממך שיפוי בגינו.

 שונות .9

שופרסל שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את הוראות  9.1

התקנון, כולן או חלקן, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא כל 

הודעה מוקדמת. כל שינוי בתקנון זה יכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר 

ובאפליקציה, אלא אם נקבע אחרת. על כן, באחריות המשתמש לבדוק 

נאי התקנון )ניתן לצפות בתנאי התקנון ולהתעדכן, מעת לעת, בת

המעודכנים מעת לעת, על ידי לחיצה על הקישור "תקנון" או "תנאי 

שימוש" באפליקציה. עסקאות שבוצעו בתווי הזהב, קודם לשינוי 

התקנון כאמור, יחולו עליהן הוראות התקנון שהיו בתוקף בעת ביצוע 

 העסקה.



במידה שיקבע על ידי רשות או ערכאה מוסמכת שתנאי כלשהו  9.2

מתנאי תקנון זה אינו חוקי, אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי התנאי 

האמור יותאם לדרישות הדין, כך שתוכנו יהיה תואם במידת הקירוב 

הגדולה ביותר למשמעות וכוונת התנאים המקוריים של תקנון זה. ביטול 

יף ספציפי מתקנון זה, בנסיבות המפורטות לעיל, לא או התאמה של סע

יגרור אחריו פגיעה או שינוי ביתר הוראות תקנון זה ו/או בחלקי אותה 

 הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

שופרסל רשאית להמחות, להסב או להעביר את זכויותיה או  9.3

ל פי תקנון, כולן או התחייבויותיה, המוקנות לה או המוטלות עליה ע

 חלקן, לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל הגבלה.

הוראות תקנון זה יוכפפו אך ורק לדיני מדינת ישראל. סמכות  9.4

השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לתקנון זה ולשימוש בתווי 

 יפו.-אביב-הזהב מוקנית לבית המשפט המוסמך בעיר תל

זה בלשון זכר ייקרא גם בלשון נקבה, ולהיפך.  האמור בתקנון 9.5

 האמור בלשון יחיד ייקרא גם בלשון רבים, ולהיפך.

מובהר בזאת כי פעולות סלאריקס בכל הנוגע לארנק הסלולארי ו/או  9.6

תנאי השימוש הנוגעים לארנק הסלולארי אינם חלים על שופרסל ו/או 

/או למימושם ו/או על פעולות כלשהם של שופרסל בכל הנוגע לתווים ו

לאמור בתקנון זה. בכל מקרה שעלולה להיות סתירה בין האמור בתקנון 

זה לבין הוראות כלשהן בתנאי השימוש של הארנק הסלולארי, תחולנה 

 ותגברנה הוראות תקנון זה.
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