
 226.020.תאריך עדכון אחרון:  

 

 תקנון מועדון חברים "בול פארמה":

 כללי:  .1
 

בע"מ  ברף אוף לייף קאנביס מניופקשרין אוף מדיקל פרודוקט  חברת  חברות במועדון הלקוחות של   .1.1
אתר  תקנון המועדון שלהלן וכן לתקנון  הוראות  ", בהתאמה( כפופה להחברה"-" והמועדון)להלן: "

 .  החברה במרשתת
הינך בעל רישיון בתוקף לשימוש רפואי בקנאביס  בהצטרפותך למועדון הינך מצהיר ומתחייב כי   .1.2

כן כי קראת והינך מסכים לתנאי  ו שלהלן  קראת והסכמת לכל תנאי החברות    , על שמך וכירפואי
, כפי שהם מתפרסמים ומתעדכנים, מעת לעת, באתר  החברה ומדיניות הפרטיות שלה  תקנון אתר

 (. "האתראו " "החברה  אתר)להלן: " https://www.bolpharma.co.ilהחברה באינטרנט, בכתובת: 
 

 
 ן: הצטרפות למועדו .2

 
 במועדון הינה ללא עלות וללא הגבלת זמן. החברות  .2.1
 תנאים הבאים: כל הלעמוד ב עליךלחברות במועדון  על מנת להצטרף .2.2

ולהזין    /https://pc.bolpharma.co.il/elementsבכתובת:  ,  דף הכניסה למועדוןלהירשם ב .2.2.1
   :)הנדון: "הנתונים האישיים"( את הנתונים הבאים

 שם פרטי.   •
 שם משפחה.   •

 .  טלפון •
 כתובת דוא"ל.  •

פרטים אישיים כוזבים. מובהר כי הדבר מהווה עבירה    מסירתחל איסור מוחלט על  יובהר כי  
פיו  ,פלילית תביעות    על  לרבות  ואזרחיים,  פליליים  משפטיים,  להליכים  צפוי  כן  העושה 

 עקב כך.  לחברה  נזיקין בגין נזקים שיגרמו
  https://www.bolpharma.co.il: לקרוא ולאשר את תקנון האתר, בקישור .2.2.2
דוא  ליתן .2.2.3 לקבל  הסכמתך  הודעתאת  ו/או  שלישיים  ,  מהחברה SMS "ל  מצדדים  ו/או 

  ךמובהר, כי הצטרפות . הנתונים שירותי דיוור ישיר מטעם החברה, כפי שיעודכנו מעת לעת
האישייםומסירת    למועדון וחומר    מהווה ,  הנתונים  הודעות  פרסומות,  לקבלת  הסכמה 

לחוק התקשורת    40שיווקי שהחברה מפיצה ו/או תפיץ בעתיד, הכל בהתאם לתיקון מס’  
ו/או  2008- )בזק ושידורים(, התשס"ח , וזאת באשר למבצעים, הנחות והטבות המוענקים 

לשם ולהיכלל    SMSיוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או  
   כך ברשימת תפוצת חברי המועדון של החברה.

מהחברה,    SMSהינך רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על סירובך לקבל כל דוא"ל ו/או הודעת
מייל  בקישור כל  בתחתית  אליך  ו  שיופיע  הנשלחים  בדיוורים  הכלולות  להנחיות  בהתאם 

 במסגרת חברותך במועדון. 
עם   .2.3 כי  למועדוןמובהר  את    הינך   הצטרפותך  לכך הסכמתינותן  יישמרו  האישיים    שהנתונים  ך 

 .במאגרי המידע של החברה, והכול בהתאם להוראות תקנון האתר והוראות הדין
 

 : ביטול חברות, הפסקת חברות במועדון וביטול המועדון .3
 

 במועדון.   ךחברותלבטל את   ךרצונרשאי, בכל עת, להודיע לחברה על  הינך רשאי .3.1
לעצמה את הזכות לשנות את התקנון ולרבות תנאי החברות במועדון, מעת לעת, החברה שומרת   .3.2

על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי. לחבר  
המועדון לא תהיינה, במישרין ו/או בעקיפין, כל טענות ו/או דרישות כלפי החברה ו/או מי מטעמם  

פרסום נוסח    עדכון ו/או שינוי של תקנון המועדון יכנס לתוקפו החל ממועד בגין שינוי כאמור. כל  
  .https://www.bolpharma.co.ilבכתובת: התקנון המעודכן באתר החברה באינטרנט,

תהא רשאית לבטל את מועדון הלקוחות לגמרי, וזאת על פי    החברהמבלי לגרוע מהאמור לעיל,   .3.3
 דמת, ובכפוף לכל דין. שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוק

החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לקבל אדם בכפוף לכל דין,   .3.4
מועדון, וזאת מכל סיבה  כלשהו כחבר מועדון או להורות על הפסקת חברותו של אדם כלשהו כחבר  

 .כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כך  והינך מוותר עלוללא צורך בנימוק   שהיא
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 :הטבות לחברי מועדון .4

 
חברות במועדון תזכה את חברי המועדון בהטבות שונות אשר יתפרסמו, מעת לעת, באתר החברה   .4.1

, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי  או דוא"ל  SMS  משלוח  בדיוור ישיר, באמצעותישלחו אליך  ו/או  
 ולרבות:  של החברה, על פי פרטי יצירת הקשר שמסרת בעת הצטרפותך למועדון

 .שעורכת החברה, מעת לעתסדנאות בנוגע למוצרי קנאביס רפואי  זכאות להשתתפות ב .4.1.1
 כניסה חופשית להרצאות מקצועיות שמארגנת החברה, מעת לעת.  .4.1.2
 זכאות להנחות על רכישה של מוצרי החברה, כפי שתפרסם החברה, מעת לעת, באתר  .4.1.3

 בדיוורים שישלחו אליך בהתאם להוראות תקנון זה . או /המועדון ו
 

 :כללים תנאים .5
 

ובקיומו   זה תקנון  בתנאי המועדון חבר לעמידת כפופה החברות במועדון כי יובהר ספק הסר למען .5.1
תפקע באופן אוטומטי  במועדון  החברות  יובהר כי    .של רישיון לשימוש בקנאביס רפואי על שמך
ללא שהחברה תהיה מחויבת להודיע לך על כך והינך    ,במועד ביטול רישיון לקנאביס רפואי על שמך

 שא. ופוטר בזאת את החברה וכל מי מטעמה מכל טענה ו/או תלונה ו/או אחריות בנ
  של   עדכון  או כתובת  שינוי  של  מקרה  בכל החברה  את   לעדכןהבלעדי    אחראיה יהיה  מועדון  חבר  כל .5.2

ו/או מי  פוטר את החברה  הינך  ו  האישיים, לרבות ובמיוחד: הנתונים  אחרים  רלוונטיים  פרטים
עדכונים  מטעמה   ו/או שליחת  ביחס לקבלת  תלונה  ו/או  טענה  ו/או  לנזק  לפרטים  מכל אחריות 

ככל שלא בוצע על    -  במסגרת הצטרפותך למועדון )הנתונים האישיים(  ך שונים מאלו שנמסרו על יד
 ידך עדכון של חלק או כל פרטים אלו בהתאם להוראות תקנון זה.  

 .נקבה בלשון גם נאמר  כאילו גם משמעו  זכר בלשון  שימוש בו  שנעשה זה בתקנון מקום כל .5.3
 
 
 

 

 


