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תוקף:
א .הנני מתחייב/ת להחזיר לכם כל סרט שהושאל על ידי מספרייתכם לחנות ממנה הושאל ,עפ״י המועד שבו התחייבתי להחזירו.
ב .באם אחזיר את הסרט באיחור של  30יום לאחר מועד ההחזרה ,הנני מורה לכם לחייב את חשבוני אצלכם ב ₪6-עבור כל יום של איחור עד למועד החזרתו ,או ב ₪15-לכל יום נוסף
בהשאלה חד פעמית ,ובהתאם למחירון התקף .ידוע לי כי חובות מעל  ₪70יקוזזו ויומרו בסרטים .בכל השאלה לרבות השאלה חד פעמית :באם לא ישולם חובי לספריה תוך  30יום
ממועד ההחזרה ,הריני מורה לכם לחייב את כרטיס האשראי שלי או את צ׳ק הערבון שהופקד על ידי אצלכם לצורך כיסוי החוב.
ג .ידוע לי כי אם הסרט לא יוחזר ויחלפו מעל  30יום ממועד ההחזרה לו התחייבתי ,יחוייב חשבוני במחיר הנקוב של הסרט בתוספת דמי טיפול של  ₪50ולא תהיה לי כל דרישה או
טענה באשר לחיוב זה.
ד .הנני מתחייב/ת לשמור על כל הסרטים שהושאלו על ידי במצב טוב ותקין ולהשיבם לאוזן השלישית במצב טוב ותקין כפי שנמסרו לי .ידוע לי כי באם יוחזר על ידי סרט במצב בלתי
תקין או שיגרמו לסרט נזקים כלשהם ,אחויב במלוא דמי הנזק הנ״ל עד למחירו המלא של הסרט.
ה .בקרות אחד מהמקרים המפורטים בסעיפים ב׳ ,ג׳ ,ד׳ ,הריני מורה לכם באופן בלתי חוזר לחייב את כרטיס האשראי שלי שמספרו רשום לעיל או לגבות את צ׳ק הפיקדון שהופקד
אצלכם על ידי וזאת לצורך כיסוי חובי כמפורט ,תוספת  ₪50דמי טיפול ואו כל חיוב סביר בגין הוצאות משפטיות שנגרמו כתוצאה מחובי אצלכם ,והנני מתחייב שלא להתנגד לחיוב
כרטיס האשראי שלי או לפירעון צ׳ק זה.
ו .ידוע לי שמנויי ההשכרה תקפים לשנה מיום התשלום )זולת מנוי חופשי-חודשי( .בתום התקופה הנ״ל תימחק יתרת הסרטים שתיוותר במנוי ,ולא תהא לי כל דרישה ו/או טענה בגין
מחיקת יתרת הסרטים מהמנוי שלי.
ז .במקרה של רכישת מנוי חופשי חודשי :ידוע לי כי במסלול זה ניתן לשאול עד שלושה סרטים בכל השכרה ,במשך חודש אחד (או בהתאם לסוג המנוי הנרכש :חודשי ,תלת-חודשי
או חצי שנתי) .עם סיום תוקף המנוי הריני מתחייב להשיב לאוזן השלישית את הסרטים .הנני מורה לכם לחייב את חשבוני אצלכם ב ₪15-עבור כל יום של איחור בהשבת סרט כאמור
וכמפורט בסעיף ב׳ לעיל.
ח .באם ארצה להפסיק את המנוי לפני המועד ולקבל את כספי חזרה ,אהיה זכאי להשבת כספי רק אם חלפו עד שבועיים מיום ביצוע התשלום .ההחזר הכספי ישוקלל לפי מחיר
של השכרה חד פעמית תוך קיזוז כמות הסרטים שנוצלו עד למועד היציאה המבוקש    .
ט .במידה ותוקף כרטיס האשראי פג או שכרטיס המנוי אינו פעיל למעלה משנה ,האוזן השלישית שומרת לעצמה את הזכות לגרוס את הערבון ללא הודעה מראש.
י .הנני מסכים/ה לקבל הודעות ועדכונים במייל.
/
/
•מלבדי רשאים לשאול סרטים במנוי  /לעשות שימוש ב ,The Card-כרטיס ההטבות של האוזן:
•על אובדן או גניבת כרטיס יש להודיע מיד לאוזן השלישית ,הלקוח/ה אחראי/ת על כל שימוש שנעשה בכרטיס כל עוד האוזן השלישית לא קיבלה הודעה על אובדן או גניבה.
•אי הודעה לאוזן השלישית על אובדן או גניבה של הכרטיס עלולה לגרום לחיובים בכרטיס האשראי הרשום לעיל או בצ׳ק הערבון.
•אני מאשר/ת בזאת שכל המידע שמסרתי הוא נכון ומקבל/ת על עצמי את מלוא האחריות לפעולות שבוצעו באמצעות כרטיס האוזן ולא בכרטיס האשראי בהקשר לסעיפים
שהובאו לעיל
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