תקנון מנויים לשטיפת רכב ללא הגבלה
רשת סיטי וואש מעניקה חווית שטיפה ייחודית המספקת מענה של איכות עם מחיר
אטרקטיבי .הצטרפו ותיהנו מחוויית שטיפה אחרת.
כללי
 .1על כל מנוי חלה חובה לקרוא ולאשר את הסכם ההתקשרות ע"י סימון "מאשר
שקראתי את הסכם ההתקשרות" במסך ההרשמה.
 .2יש להישמע להוראות הכתובות באתר השטיפה וכן להוראות המפעילים בזמן שעות
הפעילות.
 .3השימוש במתקני העזר לשטיפה כגון שואב אבק הינם על אחריותו הבלעדית של בעל
המנוי.
 .4בעל מנוי יוכל להשתמש חינם בשואב אבק ללא הגבלה לאחר שטיפת הרכב.
 .5ניתן לרכוש מנוי אונליין  24שעות ביממה באמצעות אתר האינטרנט
 www.expresswash.co.ilוכן בעמדת המכירה בתחנת השטיפה בשעות הפעילות
המפורסמות באתר.
 .6מנוי השטיפה הינו מנוי לפי מס' רכב בלבד ולא ניתן להעברה למס' רכב אחר.
 .7התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים.
 .8השימוש בשירות כפוף לתנאי ההסכם שלהלן ,כפי שיופיע מעת לעת.
 .9רכישת מנוי מבטא את הסכמת בעל המנוי לתנאי ההסכם המפורטים להלן ואת
האישור כי קראת את התנאים והבנת אותם.
 .11אין אפשרות להקפיא את המנוי.
 .11המנוי הינו לרכב פרטי בלבד (קטגוריה  , )Bואינו חל על לרכב בעל אישור להסעת
נוסעים בקטגוריות  ,C,D,E,1כמפורט בקטגוריות כלי הרכב ברישיון נהיגה ישראלי.
 .12האמור בתקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד וכל האמור בתקנון מיועד לנשים
וגברים כאחד.
הגדרות
 .13בהסכם זה יהיו למונחים שלהלן משמעות כמפורט בסעיף "הגדרות" אלא אם נאמר
אחרת.
" .14החברה" סיטי וואש מודיעין
"בעל זיכיון" כל מי שקיבל הרשאה וחתום עם החברה בהסכם זכיינות.
"הלקוח/בעל המנוי" כל מי שמשלם על פי הסכם התקשרות ופרטיו נרשמו בהסכם.
"הרכב" כל רכב המפורט ברישום המנוי.
מחירים והתניות
 .15מחירו של מנוי הינו  ₪ 45לחודש בעבור רכב פרטי בודד.
 .16מחירו של מנוי עבור רכב שני של אותו משק בית הינו  ₪ 41לחודש
 .17המנוי הינו לפי מס' רכב בלבד.
 .18יודגש כי רכישת המנוי מאפשרת לבעל המנוי לשטוף את רכבו בכל יום פעם אחת
בלבד.
 .19תוקף המנוי – מתחדש אוטומטית חודש בחודשו עד להודעת ביטול של הלקוח .
 .21את התשלום ניתן לבצע באמצעות בכרטיסי אשראי בלבד.
 .21בתשלום בכרטיס אשראי העסקאות הינן עסקאות מתמשכות כהגדרתן בחוק הגנת
הצרכן ,התשמ"א – ( 1891להלן" :חוק הגנת הצרכן").
 .22הלקוח הבין ומאשר כי כרטיס האשראי שלו ימשיך להיות מחויב בכל חודש מחדש עד
להודעת הלקוח כי ברצונו להפסיק את המנוי ,כי אז יופסק המנוי בסוף אותו החודש
בו התקבלה הודעת הביטול( .כמובן שהמנוי יהיה זכאי ליהנות מהשטיפה עד לסוף
חודש הביטול.
 .23תאריך רישום הלקוח באתר החברה (יום רכישת המנוי) יהיה יום החיוב בכרטיס
האשראי.

 .24החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מחירון רכישת המנוי מעת לעת על פי
שיקול דעתה הבלעדי.
 .25בתחנת השטיפה ניתן לרכוש בתשלום מוצרים נוספים לרכב ו/או שירותי שטיפה
שונים.
ביטול מנוי
 .26המנוי ניתן לביטול בכל עת בכפוף לשליחת דוא"ל לחברה ו/או לזכיין.
 .27הביטול ייכנס לתוקפו בסופו של אותו חודש בו בוטל.
 .28הלקוח מאשר ומצהיר כי הוא יודע ומסכים כי לא יינתן החזר ,מלא או חלקי עת
ביטולו את המנוי וכי המנוי יופסק בסוף חודש הביטול .עוד יודגש כי עד לסוף חודש
הביטול יוכל בעל המנוי לשטוף את הרכב.
 .29החברה ו/או הזכיין שומרים לעצמם את הזכות לבטל לאלתר את המנוי של כל מי
שמפר ו/או אינו מקיים את ההוראות ,נהלים ,כללים ותקנות ו/או מפריע בדרך כלשהי
לפעילות התקינה והשוטפת ו/או גורם נזק במזיד לתחנת השטיפה ו/או מתקניה ומכל
סיבה סבירה בהודעה ללקוח/מנוי באמצעות הדוא"ל.
כניסה לשטיפה
 .31שעות הפעילות בהן יכול מנוי לשטוף את הרכב בשעות המפורסמות באתר
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פרסומות בדואר אלקטרוני למנויים
 .31בעל המנוי נותן את הסכמתו המפורשות לשליחת פרסומות ו/או תוכן שיווקי מאת
חברתנו ו/או הזכיין לתיבת הדואר האלקטרוני שלו לרבות מסרונים לטלפון הנייד.
המצאת חשבונות
 .32חשבוניות מס יומצאו לבעל המנוי בדוא"ל שאותו הזינו עת רכישת המנוי.
שינוי פרטי מידע
 .33בעל המנוי יעדכן את החברה ו/או הזכיין בכל שינוי בפרטים שניתנו מטעמו כדוגמת:
ביטול מנוי ,שינוי כרטיס אשראי ,שינוי כתובת דוא"ל ,גניבת רכב ,הוספת מנוי וכו'.
 .34יודגש כי כל עוד החברה ו/או הזכיין לא קיבלו מהלקוח הודעה בדבר שינוי פרטים כזה
או אחר ,ייחשבו הפרטים המצויים בידי המפעיל כנכונים לכל דבר ועניין הקשור
לתקנון/הסכם זה.
סמכות שיפוט
 .35בעל המנוי נותן את הסכמתו מראש כי בכל תביעה הכרוכה בהתקשרות זו ,הסמכות
השיפוטית תהיה לבית המשפט בפתח תקווה ו/או רמלה בלבד.

