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המועדון
תודה שהצטרפתם למועדון החכם שלנו
המועדון החכם כולל את מסעדת 1868
זוטא בר קוקטיילים
 JLMסושי מקומי
המועדון פעיל בשעות הערב בלבד

מימוש הטבות ב 1868-החל מ 18:00 -בזוטא החל מ19:00 -
ב JLM -החל מ16:00 -
צבירה ומימוש נקודות ב 1868-החל מ 18:00 -בזוטא החל מ19:00 -
ב JLM -החל מ16:00 -
עשויות להיות הטבות משתנות ספציפיות שתקפות בצהריים עליהן תימסר הודעה ופרטים ספציפיים לאותה
הטבה
טלח

הצטרפות
ההצטרפות חינם וללא התחייבות ,ניתן לבטל את החברות
במועדון בכל עת
הצטרפות נעשית באמצעות מילוי טופס מתאים באחד המקומות (אין
משמעות באיזה מבין המקומות התבצעה ההצטרפות) חובה למסור
מספר טלפון נייד וכתובת דוא"ל ,יש לחתום על הטופס הצטרפות
לא ניתן להצטרף בטלפון  /באתר  /במייל
לא ניתן לצרף חבר שלא נמצא במקום
לאחר מילוי הטופס הצוות משייך ללקוח כרטיס חבר מגנטי – יש
להגיע עם הכרטיס על מנת לצבור נקודות ולממש הטבות
בני זוג אינם יכולים להצטרף באותו טופס יש צורך בשני טפסים עם
נייד ודוא"ל שונים

ניוזלטרים
כחברים במועדון שלנו תקבלו דיוורים שונים בדוא"ל
עדכונים על אירועים מיוחדים ותפריטים חדשים
הטבות קבועות ומשתנות
אם תחליטו להסיר את עצמכם מרשימת התפוצה ,החברות במועדון
תבוטל ולא תקבלו הטבות

הטבת הצטרפות
הטבת הצטרפות נשלחת לאחר שחלה צבירת נקודות בכרטיס

ההטבה תקפה לחודש מיום קבלתה
ההטבה כוללת שני שוברי מתנה:
 50ש"ח למימוש בביקור הבא ב 1868 -או זוטא
 30ש"ח למימוש בביקור הבא בJLM-
על מנת לממש הטבות יש להגיע עם הכרטיס החכם!

הטבת יום הולדת
נשלחת ב 1-לכל חודש ותקפה לאורכו של החודש הקלנדרי.
הטבת יום ההולדת כוללת שלושה שוברי מתנה אותם לא ניתן לממש באותו
יום
שלושת ההטבות הן:
 150ש"ח למימוש ב1868-
 70ש"ח למימוש בJLM-
 50ש"ח למימוש ב-זוטא

ההטבות הן לפי תאריכים לועזיים וחודשים קלנדריים (אין אפשרות להתחשב
בתאריכים עבריים)
לקוח שחוגג יום הולדת באותו חודש קלנדרי בו הוא מצטרף לא יקבל אותה
באותו חודש אלא שנה לאחר מכן
על מנת לממש הטבות יש להגיע עם הכרטיס החכם!

הטבת תאריך נוסף
תאריך לבחירה בעת ההצטרפות
מופיע לעיתים כ"הטבת יום נישואין"

נשלחת ב 1-לכל חודש ותקפה לאורכו של החודש הקלנדרי.
הטבת תאריך נוסף כוללת שלושה שוברי מתנה אותם לא ניתן לממש באותו יום
שלושת ההטבות הן:
 150ש"ח למימוש ב1868-
 70ש"ח למימוש בJLM-
 50ש"ח למימוש ב-זוטא
ההטבות הן לפי תאריכים לועזיים וחודשים קלנדריים (אין אפשרות להתחשב בתאריכים
עבריים)
תאריך נוסף שנבחר ע"י הלקוח וחל באותו חודש קלנדרי בו הוא מצטרף לא יקבל אותה
באותו חודש אלא שנה לאחר מכן
על מנת לממש הטבות יש להגיע עם הכרטיס החכם!

הכרטיס החכם
מימוש הטבות נעשה באמצעות העברת הכרטיס החכם שקיבלתם
במועד ההצטרפות
לא ע"י הצגת ניוזלטר בנייד  /מודפס
שכחתם את הכרטיס?
אנו יכולים לאתר אתכם במערכת ע"י מספר פרטים מזהים (והצגת תעודה מזהה
בעת מימוש הטבה) פעולה זו דורשת זמן ולכן נבקש את סבלנותכם.
גם שכחתם את הכרטיס וגם ממהרים?
במקרה כזה לא נוכל לממש הטבות אך נוכל לצבור נקודות רטרואקטיבית

שמרו את החשבון של הארוחה ושלחו לנו מייל עם פרטי הקבלה ,שמכם המלא
וטלפון נייד ,אנו נדאג לעדכן את יתרת הנקודות בהתאם office@1868.co.il
מערכת ההטבות הינה מערכת סגורה ,הצוות לא יכול מבחינה טכנית לממש הטבות
או נקודות שלא מופיעות בכרטיס
מקרה של תקלה יטופל ע"י מנהל בהקדם האפשרי (לא בזמן הסרוויס)

צבירת נקודות
צבירת נקודות נחשבת כהטבה
בכל ביקור באחד המקומות תצברו כחברים במועדון  7%מסך
החשבון ככסף למימוש בביקור הבא
אין צבירה בעת מימוש הטבה
ישנם פריטים עליהם אין צבירת נקודות
אין צבירת נקודות בהפי אוור
הצבירה נעשית אוטומטית בכרטיס החכם
צבירה לחבר על הסכום ששולם על ידו
כל נקודה = שקל

מימוש נקודות
ניתן לממש נקודות בערב ( 1868וזוטא החל מ ( 18:00ולא
בעסקה של הפי אוור) JLM ,החל מ))16:00-
אין סכום מינימאלי למימוש ,ניתן לממש כל סכום
ניתן לממש באופן חלקי את סכום הצבירה שלכם
ניתן לצבור עד  ₪ 500שיהיו תקפים לשנה

אין צבירה ומימוש נקודות בעת מימוש הטבה על יתרת החשבון
אין צבירה ומימוש נקודות ב TA
אין צבירה ומימוש נקודות בשעת ההפי אוור בזוטא

התניות קבועות
אין כפל מבצעים והטבות
צבירת נקודות הינה הטבה
הפי אוור = הטבה (אין צבירת נקודות ,מימוש הטבות ,מימוש נקודות בשעה
זו)
החברה רשאית לבטל או לשנות הטבות בכל עת
החברה רשאית להסיר לקוח מהמועדון על פי שיקול דעתה
מימוש הטבות בישיבה בלבד ואינה חלה על TA
מימוש הטבה אחת בשולחן (גם אם יותר מסועד אחד בשולחן הוא חבר
מועדון)
מימוש הטבות במסעדה והזוטא החל מהשעה  ,18:00ב JLM -החל מ-
16:00
צבירה ומימוש נקודות במסעדה החל מ  18:00,בזוטא החל מ 19:00 -ב JLM
החל מ16:00 -
חברי המועדון מתבקשים לנהוג ע"פ התקנון

לקוחות
מועדון
שאלות נוספות ,אי הבנות,
הערות ,הארות ,הצעות
בבקשה פנו אלינו

• מידע לצוות
office@1868.co.il
• מעודכן יולי 2018
חברות מהנה!

