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המועדון
תודה שהצטרפתם למועדון החכם שלנו

1868מסעדת המועדון החכם כולל את 
זוטא בר קוקטיילים

JLMסושי מקומי

אוורבהפיבלבד ואינו תקף המועדון פעיל בשעות הערב 

18:00-החל ממימוש הטבות
18:00-החל מצבירה ומימוש נקודות

עשויות להיות הטבות משתנות ספציפיות שתקפות בצהריים עליהן תימסר הודעה ופרטים  
ספציפיים לאותה הטבה

טלח



הצטרפות

ניתן לבטל את החברות  , ההצטרפות חינם וללא התחייבות
במועדון בכל עת

אין  )הצטרפות נעשית באמצעות מילוי טופס מתאים באחד המקומות 
חובה למסור  ( משמעות באיזה מבין המקומות התבצעה ההצטרפות

יש לחתום על הטופס הצטרפות, ל"מספר טלפון נייד וכתובת דוא

במייל  / באתר / לא ניתן להצטרף בטלפון 

לא ניתן לצרף חבר שלא נמצא במקום

יש  –לאחר מילוי הטופס הצוות משייך ללקוח כרטיס חבר מגנטי 
להגיע עם הכרטיס על מנת לצבור נקודות ולממש הטבות  

בני זוג אינם יכולים להצטרף באותו טופס יש צורך בשני טפסים עם  
ל שונים"נייד ודוא



ניוזלטרים

ל"שונים בדואדיווריםכחברים במועדון שלנו תקבלו 

עדכונים על אירועים מיוחדים ותפריטים חדשים

הטבות קבועות ומשתנות

החברות במועדון  , אם תחליטו להסיר את עצמכם מרשימת התפוצה

תבוטל ולא תקבלו הטבות



הטבת הצטרפות

הטבת הצטרפות נשלחת לאחר שחלה צבירת נקודות בכרטיס  

ההטבה תקפה לחודש מיום קבלתה  

/ 1868לשימוש חד פעמי במסעדת , הבאח למימוש בביקור "ש50

סושי מקומיJLM/ קוקטליםזוטא בר 

!על מנת לממש הטבות יש להגיע עם הכרטיס החכם



הטבת יום הולדת

.הקלנדרילכל חודש ותקפה לאורכו של החודש 1-נשלחת ב

הטבת יום ההולדת כוללת שלושה שוברי מתנה אותם לא ניתן לממש באותו  
יום

:שלושת ההטבות הן

בהזמנת מנה מהתפריט לכל סועד, קינוח מתנה לכל סועד–1868מסעדת 

מתנה₪ 50שובר של –זוטא בר קוקטיילים 

JLM מתנה ₪ 50שובר של –סושי מקומי

אין אפשרות להתחשב  )קלנדרייםההטבות הן לפי תאריכים לועזיים וחודשים 
(בתאריכים עבריים

בו הוא מצטרף לא יקבל אותה  קלנדרילקוח שחוגג יום הולדת באותו חודש 
באותו חודש אלא שנה לאחר מכן

!על מנת לממש הטבות יש להגיע עם הכרטיס החכם



הטבת תאריך נוסף

יום נישואין או כל תאריך מיוחד אחר לבחירתכם, ההצטרפותתאריך לבחירה בעת 

.הקלנדרילכל חודש ותקפה לאורכו של החודש 1-בנשלחת 

הטבת תאריך נוסף כוללת שלושה שוברי מתנה אותם לא ניתן לממש באותו יום

:שלושת ההטבות הן

בהזמנת מנה מהתפריט, בקבוק יין מתנה–1868מסעדת 

בהזמנת מנה מהתפריט, קוקטייל מתנה–זוטא בר קוקטיילים 

JLM בהזמנת מנה מהתפריט, קוקטייל מתנה–סושי מקומי

אין אפשרות להתחשב )קלנדרייםהן לפי תאריכים לועזיים וחודשים ההטבות 
(בתאריכים עבריים

בו הוא מצטרף לא יקבל  קלנדריי הלקוח וחל באותו חודש "תאריך נוסף שנבחר ע
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

מודפס/ י הצגת ניוזלטר בנייד "לא ע

?שכחתם את הכרטיס

והצגת תעודה מזהה  )י מספר פרטים מזהים "אנו יכולים לאתר אתכם במערכת ע
.פעולה זו דורשת זמן ולכן נבקש את סבלנותכם( בעת מימוש הטבה

?גם שכחתם את הכרטיס וגם ממהרים

במקרה כזה לא נוכל לממש הטבות אך נוכל לצבור נקודות רטרואקטיבית

שמכם המלא , שמרו את החשבון של הארוחה ושלחו לנו מייל עם פרטי הקבלה
office@1868.co.ilאנו נדאג לעדכן את יתרת הנקודות בהתאם , וטלפון נייד

הצוות לא יכול מבחינה טכנית לממש הטבות , מערכת ההטבות הינה מערכת סגורה
או נקודות שלא מופיעות בכרטיס

(לא בזמן הסרוויס)י מנהל בהקדם האפשרי "מקרה של תקלה יטופל ע



צבירת נקודות

צבירת נקודות נחשבת כהטבה

מסך 5%בכל ביקור באחד המקומות תצברו כחברים במועדון 
החשבון ככסף למימוש בביקור הבא

אין צבירה בעת מימוש הטבה 

ישנם פריטים עליהם אין צבירת נקודות

אוורבהפיאין צבירת נקודות 

הצבירה נעשית אוטומטית בכרטיס החכם

צבירה לחבר על הסכום ששולם על ידו 

שקל= כל נקודה 



מימוש נקודות

,  סכום מינימאלי למימושאין ,18:00מהחלניתן לממש נקודות 
ניתן לממש כל סכום

ניתן לממש באופן חלקי את סכום הצבירה שלכם

שיהיו תקפים לשנה  ₪ 500ניתן לצבור עד 

אין צבירה ומימוש נקודות בעת מימוש הטבה על יתרת החשבון

TAאין צבירה ומימוש נקודות ב 

בזוטאאוור ההפיאין צבירה ומימוש נקודות בשעת 



התניות קבועות

אין כפל מבצעים והטבות

צבירת נקודות הינה הטבה

אין מימוש  , אין מימוש הטבות, צבירת נקודותאין )הטבה = הפי אוור 

(  נקודות

החברה רשאית לבטל או לשנות הטבות בכל עת

החברה רשאית להסיר לקוח מהמועדון על פי שיקול דעתה

TAמימוש הטבות בישיבה בלבד ואינה חלה על 

גם אם יותר מסועד אחד בשולחן הוא  )מימוש הטבה אחת בשולחן 

(חבר מועדון

18:00מהשעה צבירת נקודות ומימוש נקודות החל , הטבותמימוש 
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, אי הבנות, שאלות נוספות
הצעות, הארות, הערות

בבקשה פנו אלינו

office@1868.co.il

!חברות מהנה
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The Club
Thank you for joining our smart 

members club, club includes 
1868 Restaurant

ZUTA Cocktail bar
JLM Local Sushi

The membership is valid from 18:00 and not during Happy hour

Benefits usage from 18:00 

Accumulation and realization of points from 18:00

There might be specific changing benefits which will be valid at lunch, to 
whom a notice will be sent and specific details regarding that benefit.

E&EO



JOINING

Joining is free of charge or commitments, you can remove 
your membership at the club at any time.

• Joining is made by filling the membership form in one of 
the locations ( there is no meaning to which of the places 
you filled the form in), you must give your phone number 
and email address, you must also sign the membership 
form. 

• You can’t join on the phone\website\email

• You cannot sign up a person who isn’t in the restaurant

• After filling the membership paper the staff gives the 
member a magnetic card – you need to show the card in 
order to accumulate and realize points.

• Partners cannot join on the same form, it requires two 
different forms and different phone numbers.



NEWSLETTERS

As members of our club you will receive 
different mailings through email.

• Updates about special events and new 
menus

• Changing and permanent benefits.

• If you decide to remove yourself from the 
distribution list, your membership will be 
cancelled and you won’t receive any 
benefits. 



JOINING BENEFIT

• The joining benefit is sent after the points 
accumulation has started.

• The benefit is valid for a month from receiving.

• The benefit includes a gift vouchers of 50 NIS to be 
used once for your next visit at 1868 restaurant / 
ZUTA Cocktail bar / JLM Local Sushi

In order to use this benefit you must arrive with your 
smart membership card!



BIRTHDAY BENEFIT

• Sent on the first day of each month and is valid throughout the whole 
calendar month 

• The birthday benefit includes three different vouchers that cannot be 
used on the same day

The three vouchers are:

• A complimentary desert for each diner at 1868 restaurant, requires 
ordering a dish from the menu

• 50 NIS gift voucher at ZUTA

• 50 NIS gift voucher at JLM

• The benefits are according to civil date and calendar months (there 
isn’t an option to consider Hebrew dates) 

• A customer who joins the club at the same month of his birthday won’t 
receive the benefit until the year after.

In order to use these benefits you must arrive with your smart 
membership card!



ADDITIONAL DATE 
BENEFIT

• A date you choose when you're joining our members club, can be anniversary etc

• Sent on the first day of each month and is valid throughout the whole calendar 

month 

• This benefit includes three different vouchers that cannot be used on the same day

The three vouchers are:

• A complimentary bottle of wine at 1868 restaurant, requires ordering a dish from 

the menu

• A complimentary cocktail at ZUTA Cocktail bar, requires ordering a dish from the 

menu

• A complimentary cocktail at JLM Local sushi, requires ordering a dish from the menu

• The benefits are according to civil date and calendar months (there isn’t an option to 

consider Hebrew dates) 

• A customer who joins the club at the same month of the additional date won’t 

receive the benefit until the year after.

In order to use these benefits you must arrive with your smart membership card!



THE SMART CARD

• Benefits fulfilling is done by passing the smart card you received when you 
joined.

• Not by showing a printed\phone newsletter

You forgot your card?

• We can find you in our system by several identifying information (and by 
showing an ID when fulfilling the benefit). This action takes time so please be 
patient.

You forgot your card and you’re in a hurry?

• In this case we can’t fulfill benefits but we can accumulate points retroactively.

• Save the receipt of the meal and send us an email with the receipt details, your 
full name and your phone number, we will make sure to update your points 
balance accordingly office@1868.co.il

• The benefits system is closed, and the staff technically can’t fulfill benefits or 
points that aren’t on the card.

• A case of a mishap will be addressed by the manager as soon as possible (not 
during service)



POINTS ACCUMULATION

• points accumulation is considered a benefit

• At every visit at one of the places you will accumulate as 
club members 5% of the total bill as money to fulfill next 
visit.

• There is no accumulation when fulfilling a benefit

• There are items that don’t have points accumulation

• There isn’t points accumulation during happy hour

• The accumulation is done automatically on your smart card

• Members accumulation is according to how much he paid

• Every point = 1 NIS



POINTS FULFILLING

• You can use points from 18:00

• There isn’t minimal amount to use, you can use any sum

• You can partially use your accumulation sum

• You can accumulate up to 500 NIS which is valid for a year

• There is no accumulation and fulfilling of points when using 
a benefit on the rest of the account.

• There is no accumulation and fulfilling of points during T.A 

• There is no accumulation and fulfilling of points during 
happy hour at ZUTA and JLM.



FIXED CONDITIONS

• There is no double discounts or benefits

• Points accumulation is a benefit

• Happy hour = benefit (there is no points accumulation, benefits 
fulfilling, points fulfilling at this hour)

• The company may change or cancel benefits at any time

• The company is allowed to remove a customer from the club to it’s 
judgment 

• Benefits fulfilling is sitting only and doesn’t apply on T.A

• One benefit fulfilling per table (even if more than one diner is a club 
member)

• Benefits fulfilling, points accumulation and fulfilling from 18:00

• The club members are required to follow this protocol
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Other questions, misunderstandings, 
remarks, offers

Please reach out to us

office@1868.co.il

Fun membership!


