תקנון למבצע – חופשה זוגית ברשת מלונות ישרוטל – 2022
מועדון הלקוחות של מזרחי-טפחות יוצא במבצע לחברי המועדון ,מחזיקי "הכרטיס" של הבנק ,כרטיס אשראי בנקאי של מזרחי-טפחות.
במסגרת המבצע תוצע חופשה זוגית במגוון מלונות רשת ישרוטל.
ביצוע ההזמנה ייעשה ע"י חברת הדקה ה 90-ובאחריותה.
ההטבה
חופשה באחד ממלונות רשת ישרוטל כמפורט להלן במחיר  ,₪ 1,650או כפי שמופיע בלוח החופשות.
עבור מלון ישרוטל רויאל גארדן בחודשים מאי  +יוני באמצ"ש ,תדרש תוספת של ( ₪ 150סה"כ עלות החופשה .)₪ 1,800
רכישת החופשה תתבצע באמצעות כרטיס האשראי של מזרחי-טפחות.
הזכאים
חברי מועדון הלקוחות של מזרחי-טפחות (בעלי כרטיס האשראי של מזרחי-טפחות" ,הכרטיס") .הטבה אחת לכל לקוח זכאי ,ובתנאי
שהתשלום עבור החופשה יתבצע באמצעות הכרטיס של מזרחי-טפחות .ההטבה הינה אישית ואינה נתינת להעברה.
תקופת המבצע
ניתן להזמין את החופשה עד  6.3.22או עד גמר המלאי .מימוש החופשה החל מ 2.1.22-עד ל ,30.6.22-לא כולל חגים (טרום פסח ,7-14.4 -
פסח  ,14-24.4 -עצמאות  ,4-8.5 -שבועות  ,)2-6.6 -וכן בתאריכים בהם המלונות סגורים לאירועים מיוחדים .ובכל מקרה עד גמר המלאי,
מלאי החדרים מוגבל – כל הקודם זוכה.
תהליך מימוש החופשה
חבר מועדון המעוניין לרכוש חופשה במסגרת מבצע זה מוזמן:
1.להתקשר לטלפון ייעודי של מוקד חברת הדקה ה 90-בטלפון  - 073-3909061הזמנת החופשה תעשה ישירות מול מוקד זה.
2.להיכנס לאתר מועדון הלקוחות של מזרחי-טפחות בכתובת  – www.mizrahi-tefahot.co.il/hacartisומשם לאתר הייעודי
של הדקה ה.90-
•למזמינים דרך המוקד הייעודי תינתן אפשרות לשלם ב 3-תשלומים ללא ריבית.
•המזמינים דרך האתר הייעודי ייהנו מהנחה נוספת של  1%במעמד החיוב.
חופשה במלונות ישרוטל
החופשה תקפה במגוון מלונות רשת ישרוטל:
ישרוטל בראשית ,מצפה הימים ,כרמים ,אחוזת הבריאות והספא יערות הכרמל ,ישרוטל קדמא ,רויאל ביץ' תל אביב ,רויאל ביץ' אילת,
ישרוטל אגמים ,ישרוטל רויאל גארדן ,ישרוטל המלך שלמה ,ישרוטל ספורט קלאב ,ישרוטל לגונה ,ישרוטל ים סוף ,ישרוטל ים המלח,
ישרוטל גנים ים המלח ,ישרוטל טאואר ת"א ,אוריינט ירושלים ,פאבליקה הרצליה (לא כשר) ,ישרוטל רביירה אילת.
מלאי החדרים ובסיס האירוח משתנים בהתאם למלון ולמועד החופשה.
מלאי
בתאריכים נבחרים ,באמצ"ש ובסופ"ש ,הוקצו חדרים עבור חברי מועדון הלקוחות של מזרחי-טפחות .ההזמנה ע"ב מקום פנוי ,עד גמר
המלאי בשיטת כל הקודם זוכה.
תוספות ושדרוגים
•ניתן לשדרג את בסיס האירוח במחירים מיוחדים בדומה למחירי החברים במועדון חוג השמש של ישרוטל (הנחה בת  10%ממחיר
המחירון התקף באותה עת).
*תקף במלונות אילת וים המלח

•ניתן לבצע עזיבה מאוחרת במוצ"ש על בסיס מקום פנוי ובעלות כפי שנהוגה ברשת.
ביטולים ושינויים
•שינוי ראשון בפרטי החופשה לאחר ביצוע ההזמנה  -ללא עלות .כל שינוי נוסף ילווה בעלות של .₪ 25
•ביטול חופשה בהתאם לנהוג בחוק.
•ביטולים/שינויים יבוצעו מול מחלקת שירות לקוחות של הדקה ה 90-במייל daka90@daka90.co.il
כללי
•מחיר המבצע יינתן כאמור רק ללקוחות מזרחי-טפחות ,מחזיקי כרטיס האשראי של מזרחי-טפחות ורק בתנאי שהתשלום על החופשה
יתבצע באמצעותו.

•ככל שיימצא כי כרטיס האשראי שבו נעשה התשלום אינו של מזרחי-טפחות ,או שהלקוח מימש כבר את זכאותו
למבצע ,מחיר החופשה יעודכן למחיר כפי שמופיע בחברת ישרוטל (ללא הנחת המבצע) והלקוח יעודכן על כך
טלפונית.

•הרכישה ,האחריות והשירות ניתנים ללקוח על ידי רשת מלונות ישרוטל והדקה ה 90-ובאחריותם בלבד.
•כל לקוח רשאי לממש את ההטבה פעם אחת בלבד.
•בכפוף לתנאי הבנק .מתן כרטיסי אשראי בכפוף לשיקול דעת הבנק.
•הבנק רשאי לשנות את פרטי המבצע או להפסיקו בכל עת.
•ההטבה הינה אישית ולא ניתנת להעברה.

•אירוח במלונות הרשת  -בכפוף להנחיות משרד הבריאות.

