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מכל ההטבות והפינוקים שיש לנו להציע!
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תקנון מועדון לקוחות כנרת
 תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון לקוחות כנרת 

וכן מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות של לקוח המבקש להיות חבר במועדון.
 לקוח המצטרף למועדון מקבל על עצמו בעצם ההצטרפות את כללי תקנון זה 

על כל התנאים, ההטבות, והסייגים המוזכרים ומתחייב לפעול על פיהם.
כל חבר מועדון ייחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה.

הצטרפות כחבר במועדון

כדי להצטרף למועדון יש למלא טופס הצטרפות ולשלם דמי חבר לשנה בסך של 00	 ₪ )להלן :"דמי . 	
החבר"( תשלום דמי החבר יתקבל במזומן או בכרטיס אשראי, מלקוח חדש או מלקוח אשר חברותו 

במועדון הישן אינה בתוקף.
 

האחריות למילוי טופס ההצטרפות ועדכון הפרטים הנכונים, הינה של הלקוח בלבד. במקרים של טעות . 	
הלקוח במילוי פרטים, לא תישמע כל טענה כלפי הנהלת המועדון בגין אי קבלת הטבות המועדון.

 
תוקף החברות במועדון יחל לאחר השלמת טפסי ותשלומי ההצטרפות.. 	
 

תוקף החברות במועדון הינו למשך שנה בלבד מיום תשלום דמי החבר במועדון )להלן: "תקופת . 	
החברות"(. בתום השנה, תיפקע החברות במועדון. את תקופת החברות ניתן להאריך לשנה נוספת, 

בכפוף לתשלום דמי חבר מלאים שיהיו באותה העת.
 

גובה דמי החבר יהיו ניתנים לשינוי על ידי הנהלת המלון בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדית. . 	
ההחלטה על העלאת דמי החבר, תחול רק מעת קבלתה לגבי תקופת החברות הבאה של אותו חבר.

יובהר כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות תשמ"א- 	98	, חתימת הלקוח על טופס ההצטרפות מהווה . 	
הסכמה מצדו לקבלת חומר פרסומי מהנהלת המועדון  ו/או מטעמה, באמצעי המדיה השונים.

 
ככל שחבר המועדון יתנגד לשימוש בפרטים ובנתונים כאמור, יהיה הוא רשאי לדרוש בכתב מהנהלת . 	

המועדון להסיר עצמו מרשימת הדיוור של המועדון. הנהלת המועדון מתחייבת לטפל בדרישה תוך 0	 
יום מיום קבלת הודעת החבר. 

קבלת הנחה או כל הטבה אחרת במסגרת המועדון, מותנית בהצגת תעודת זהות של חבר המועדון.. 8



הטבות 

 ההטבות הינן אישיות ואינן ניתנות להעברה לאחרים או להמירן למזומן או להחזר כספי אחר .. 	
 ההטבות ניתנות למימוש בהצגת תעודת זהות בעת ההגעה למלון ע"י חבר המועדון בלבד, 

שחברותו נמצא בתוקף .

הנהלת המועדון רשאית להגביל את השימוש בהטבות במקביל למבצעים אחרים במלון, בהתאם . 	
לשיקול דעתה הבלעדי .

 
 חברי המועדון יקבלו עדכונים מעת לעת על המבצעים השונים במלון ובמסגרת המועדון.. 	

העדכונים יועברו לחברי המועדון באמצעות sms, דואר אלקטרוני, דואר או בכל אמצעי אחר.
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ביטול החברות

 כל חבר יהיה רשאי לבטל את חברותו במועדון בטרם הסתיימה תקופת החברות, בכפוף להודעתו . 	
־בכתב. מבלי לגרוע מן האמור, השבת דמי החבר במלואם תתאפשר רק אם ביטול החברות במוע

דון יעשה תוך 		 יום ממועד ההצטרפות ו/ או החידוש, ובלבד שחבר המועדון לא עשה כל שימוש 
 כחבר מועדון למימוש הטבות בתקופה זו.

במידה ונעשה שימוש בהטבות כאמור, יקוזזו סכומי הטבות שקיבל הלקוח מדמי החבר ששילם, 
והיתרה ככל שתהיה תוחזר לחבר המועדון.

במידה וביטל חבר המועדון את חברותו לאחר 		 יום מיום ההצטרפות ו/ או החידוש, לא יהיה זכאי . 	
לקבל דמי חבר בחזרה.

הנהלת המועדון תהיה רשאית בכל עת לבטל את חברותו של חבר מועדון ולהפקיע ממנו כל זכות . 	
הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, במידה ועשה שימוש 

שלא כדין כחבר מועדון ו/ או פעל בניגוד להוראות התקנון.

**אחוזי ההנחה המצוינים למעלה הינם ממחיר מלא של המלון התקף בעת ההזמנה לאותו יום של האירוח.



שונות

לקוח שביטל נופש תוך מימוש הטבת המועדון, יקבל בכפוף למדיניות המלון זיכוי על סכום . 	
העסקה שבוצע באמצעות מימוש ההטבה כאמור.

הנהלת המועדון שומרת על זכותה לשנות בכל עת ומפעם לפעם את הוראות התקנון על כל . 	
סעיפיו, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור; זכאות להצטרף למועדון, תקופת החברות, הטבות להן 

זכאי החבר במועדון וכיו"ב, הכול כפי שתמצא לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. 

כל חבר מועדון יהיה אחראי לעדכן את הנהלת המועדון בל מקרה של שינוי כתובות או עדכון של . 	
פרטים רלוונטיים אחרים. 

במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם . 	
בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

מטעמי נוחות בלבד כתוב תקנון זה בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר יש לראותו כנכון גם בלשון . 	
נקבה.

לרשות חברי המועדון יעמוד מוקד שירות הזמנות כינר גליל בטלפון: 		88			-	0. 	

כתובת מלון כינר גליל: צפון מזרח הכנרת 90			. 	

8 .mkineret@kinar.co.il :כתובת מייל הנהלת המועדון

Hotel

כינר גליל
Kinar Galilee

תקנון מועדון לקוחות כנרת



Hotel

כינר גליל
Kinar Galilee

 רשימת ההטבות המלאה לחברי מועדון
הסברים והגבלות - מועדון כנרת

  הנחה קבועה על מחיר החדר

0%	 הנחה תקף בחגים ושיא עונה, לרבות מבצעים. 

  הטבת יום הולדת

%		 הנחה כולל כפל מבצעים, לא כולל חגים ובין הזמנים.

VIP – עוגיות + יין.

ההנחה וההטבה תקפות על החדר של חבר המועדון בלבד החוגג יום הולדת.

תקף למימוש לכל החודש של תאריך הלידה.

  הטבת יום נישואין

%		 הנחה כולל כפל מבצעים, לא כולל חגים ובין הזמנים.

VIP – פירות, יין, שוקולד + שדרוג החדר. 

ההנחה תקפה על החדר של חבר המועדון בלבד החוגג יום נישואין.

תקף למימוש באותו חודש של תאריך יום נישואין בלבד.

  צבירת נקודות

לאחר צבירת 	 לילות, במספר חופשות במהלך שנת החברות במועדון, לילה שביעי חינם באמצע 

שבוע לזוג על בסיס לינה וארוחת בוקר, ההטבה תקפה על החדר של חבר המועדון בלבד.

ההטבה אינה תקפה בחגי ישראל וחודשי יולי/אוגוסט.



 חברות במועדון כנרת הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

 ההטבות תקפות לנרשם המועדון בהצגת תעודת זהות בלבד.

 הנחת מועדון למקסימום מספר חדרים, עד 	 חדרים.

 חבר מועדון יהיה זכאי להטבות המועדון רק במידה והזמין ישירות דרך מרכז ההזמנות.

טלפון להזמנות: 		88			-	0

למלון באמצעות  הגיע  / מבצעים באם  / הטבות  להנחות  זכאי  יהיה  לא  אורח חבר המועדון   

חבילת אירוח שנרכשה בשיתוף פעולה מול חברות אחרות/קבוצות.

 הצטרפות למועדון כנרת הינה בעלות 00	 ₪.

 תוקף החברות תקף לשנה בלבד.

 אורחים שיצטרפו למועדון, יזכו לממש את ההנחות וההטבות שהמועדון מציע החל מהשהות 

הראשונה במלון כינר גליל.

 מלון כינר גליל שומר לעצמו את הזכות לשנות את ההטבות / לבטלן עפ"י שיקול דעתו הבלעדית 

וללא כל הודעה מוקדמת.

 מלון כינר גליל יהיה רשאי לשלוח עדכונים בדואר אלקטרוני / באמצעות הודעות מסר לכל מצטרף, 

 באמצעות אתר האינטרנט או דרך מחלקת הזמנות, ולמשתמש לא תהיה כל טענה / תביעה / דרישה

בעניין זה.
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לטופס הרשמה לחץ כאן <<


