תקנון הטבת  Mastercard Dayבאפליקציית ליים Lime
 vהטבה ללקוחות קיימים של ליים  30% -הנחה על רכיבה
קוד קופוןMASTERCARDAY :
להלן תקנון ההטבה:
 .1קוד ההנחה מזכה את המשתמש ב 30%-הנחה ,עבור רכיבה אחת לרוכב/ת.
 .2על הרוכב להזין את הקוד בחשבונו בכל  10לחודש בשעה  10:00שעון ישראל ועד סוף אותו יום בשעה
 23:59שעון ישראל.
 .3ההנחה תקפה מרגע הזנת הקוד בחשבון הרוכב עד שתוקפו יפוג ב 9 -לחודש הקלנדרי העוקב בשעה
 12:00בצהריים שעון ישראל.
 .4הקוד תקף בתל אביב-יפו ,רמת גן ,גבעתיים ,אילת ,חולון ובת-ים בלבד.
 .5תקף בשימוש בקורקינטים ובאופניים של ליים בלבד.
 .6כל חלק מההטבה שלא נצרך בעת הרכיבה לא יועבר לרכיבה הבאה.
 .7אין כפל מבצעים ולא ניתן לממש את ההטבה במקביל למנוי ליים פריים.
 .8בכדי לממש את קוד הקופון עליכם להיות זכאים להשתמש בשירותים שחברת ליים מציעה ,לאמת את כל
פרטי חשבון הליים שלכם ,להסכים לתנאי השימוש של ליים ,ולהיות הנמענים הישירים והמיועדים של
דוא"ל זה.
 .9ליים עשויה לעדכן תנאים אלה בכל עת ועלולה לבטל כל קידום או הנחה ,למשל במקרה שחשבון ליים
נחסם בגלל פעילות חשודה או הונאה.
 .10מבצעים והנחות אינם מיושמים בהכרח בסדר כרונולוגי.
 .11כדי לממש את הקוד ,הורידו את אפליקציית  Limeבחנויות האפליקציות < הזינו את הפרטים האישיים
כולל אמצעי תשלום ,בחרו בקופונים ,לאחר מכן הזינו את קוד הקופון  MASTERCARDAYולחצו על
הוספת קופון
 .12לינק לאפליקציה https://www.li.me/en-us/home

 vהטבה ללקוחות חדשים של ליים –  15דקות רכיבה ,עבור רכיבה אחת לרוכב/ת )ללקוחות
שבוצעה בחשבונם רכיבה אחת או פחות(
קוד קופוןMASTERCARDAY15 :
להלן תקנון ההטבה:

 .1קוד ההנחה מכסה עד  15דקות רכיבה ,עבור רכיבה אחת לרוכב/ת.
 .2על הרוכב להזין את הקוד בחשבונו בכל ה 10-לחודש בשעה  0:00שעון ישראל ועד סוף אותו יום
בשעה  23:59שעון ישראל.
 .3ההנחה תקפה מרגע הזנת הקוד בחשבון הרוכב עד שתוקפו יפוג ב 9 -לחודש הקלנדרי העוקב בשעה
 12:00בצהריים שעון ישראל.
 .4הקוד תקף בתל אביב-יפו ,רמת גן ,גבעתיים ,אילת ,חולון ובת-ים בלבד.
 .5תקף בשימוש בקורקינטים ובאופניים של ליים בלבד.
 .6ההטבה תקפה ללקוחות חדשים בלבד )לקוחות שבוצעה בחשבונם רכיבה אחת או פחות(.
 .7כל חלק מההטבה שלא נצרך בעת הרכיבה לא יועבר לרכיבה הבאה.
 .8אין כפל מבצעים ולא ניתן לממש את ההטבה במקביל למנוי ליים פריים.
 .9בכדי לממש את קוד הקופון עליכם להיות זכאים להשתמש בשירותים שחברת ליים מציעה ,לאמת את
כל פרטי חשבון הליים שלכם ,להסכים לתנאי השימוש של ליים ,ולהיות הנמענים הישירים והמיועדים
של דוא"ל זה.
 .10ליים עשויה לעדכן תנאים אלה בכל עת ועלולה לבטל כל קידום או הנחה ,למשל במקרה שחשבון ליים
נחסם בגלל פעילות חשודה או הונאה.
 .11מבצעים והנחות אינם מיושמים בהכרח בסדר כרונולוגי.
 .12כדי לממש את הקוד ,הורידו את אפליקציית  Limeבחנויות האפליקציות < הזינו את הפרטים האישיים
כולל אמצעי תשלום ,בחרו בקופונים ,לאחר מכן הזינו את קוד הקופון  MASTERCARDAY15ולחצו
על הוספת קופון
 .13לינק לאפליקציה m2h6hB9qrS/https://limebike.app.link

