
 Lime םייל תייצקילפאב Mastercard Day תבטה ןונקת

 
v הביכר לע החנה 30% - םייל לש םימייק תוחוקלל הבטה 

 
 MASTERCARDAY :ןופוק דוק

 :הבטהה ןונקת ןלהל

  .ת/בכורל תחא הביכר רובע ,החנה 30%-ב שמתשמה תא הכזמ החנהה דוק .1
 

 העשב םוי ותוא ףוס דעו לארשי ןועש 10:00 העשב שדוחל 10 לכב ונובשחב דוקה תא ןיזהל בכורה לע .2
   .לארשי ןועש 23:59

 
 העשב בקועה ירדנלקה שדוחל 9 -ב גופי ופקותש דע בכורה ןובשחב דוקה תנזה עגרמ הפקת החנהה .3

 .לארשי ןועש םיירהצב 12:00
 

  .דבלב םי-תבו ןולוח ,תליא ,םייתעבג ,ןג תמר ,ופי-ביבא לתב ףקת דוקה .4
 

 .דבלב םייל לש םיינפואבו םיטניקרוקב שומישב ףקת .5
 

 .האבה הביכרל רבעוי אל הביכרה תעב ךרצנ אלש הבטההמ קלח לכ .6
 

  .םיירפ םייל יונמל ליבקמב הבטהה תא שממל ןתינ אלו םיעצבמ לפכ ןיא .7
 

 לכ תא תמאל ,העיצמ םייל תרבחש םיתורישב שמתשהל םיאכז תויהל םכילע ןופוקה דוק תא שממל ידכב .8
 לש םידעוימהו םירישיה םינעמנה תויהלו ,םייל לש שומישה יאנתל םיכסהל ,םכלש םיילה ןובשח יטרפ
 .הז ל"אוד
 

 םייל ןובשחש הרקמב לשמל ,החנה וא םודיק לכ לטבל הלולעו תע לכב הלא םיאנת ןכדעל היושע םייל .9
  .האנוה וא הדושח תוליעפ ללגב םסחנ
 

  .יגולונורכ רדסב חרכהב םימשוימ םניא תוחנהו םיעצבמ .10
 

 םיישיאה םיטרפה תא וניזה > תויצקילפאה תויונחב Lime תייצקילפא תא ודירוה ,דוקה תא שממל ידכ .11
 לע וצחלו MASTERCARDAY ןופוקה דוק תא וניזה ןכמ רחאל ,םינופוקב ורחב ,םולשת יעצמא ללוכ
  ןופוק תפסוה

 
  us/home-https://www.li.me/en היצקילפאל קניל .12

 
 

v תוחוקלל( ת/בכורל תחא הביכר רובע ,הביכר תוקד 15 – םייל לש םישדח תוחוקלל הבטה 
 )תוחפ וא תחא הביכר םנובשחב העצובש
 
 MASTERCARDAY15  :ןופוק דוק

 :הבטהה ןונקת ןלהל
 



  .ת/בכורל תחא הביכר רובע ,הביכר תוקד 15 דע הסכמ החנהה דוק .1

 םוי ותוא ףוס דעו לארשי ןועש 0:00 העשב שדוחל 10-ה לכב ונובשחב דוקה תא ןיזהל בכורה לע .2

   .לארשי ןועש 23:59 העשב

 העשב בקועה ירדנלקה שדוחל 9 -ב גופי ופקותש דע בכורה ןובשחב דוקה תנזה עגרמ הפקת החנהה .3

 .לארשי ןועש םיירהצב 12:00

  .דבלב םי-תבו ןולוח ,תליא ,םייתעבג ,ןג תמר ,ופי-ביבא לתב ףקת דוקה .4

 .דבלב םייל לש םיינפואבו םיטניקרוקב שומישב ףקת .5

 .)תוחפ וא תחא הביכר םנובשחב העצובש תוחוקל( דבלב םישדח תוחוקלל הפקת הבטהה .6

 .האבה הביכרל רבעוי אל הביכרה תעב ךרצנ אלש הבטההמ קלח לכ .7

  .םיירפ םייל יונמל ליבקמב הבטהה תא שממל ןתינ אלו םיעצבמ לפכ ןיא .8

 תא תמאל ,העיצמ םייל תרבחש םיתורישב שמתשהל םיאכז תויהל םכילע ןופוקה דוק תא שממל ידכב .9

 םידעוימהו םירישיה םינעמנה תויהלו ,םייל לש שומישה יאנתל םיכסהל ,םכלש םיילה ןובשח יטרפ לכ

 .הז ל"אוד לש

 םייל ןובשחש הרקמב לשמל ,החנה וא םודיק לכ לטבל הלולעו תע לכב הלא םיאנת ןכדעל היושע םייל .10

  .האנוה וא הדושח תוליעפ ללגב םסחנ

  .יגולונורכ רדסב חרכהב םימשוימ םניא תוחנהו םיעצבמ .11

 םיישיאה םיטרפה תא וניזה > תויצקילפאה תויונחב Lime תייצקילפא תא ודירוה ,דוקה תא שממל ידכ .12

 וצחלו MASTERCARDAY15 ןופוקה דוק תא וניזה ןכמ רחאל ,םינופוקב ורחב ,םולשת יעצמא ללוכ

  ןופוק תפסוה לע

 https://limebike.app.link/m2h6hB9qrS היצקילפאל קניל .13


