
 التعريفات  أوال:

 الموضح أمامكل منها وذلك مالم تنصالشروط واألحكام  تأتي بالمعنى  هذه. التعريفات المستخدمة في 1

 التي سيلي ذكرها: 2بالفقرة  ماجاءمراعاة مع  األحكام والشروط أو يقتضي سياق النص خالف ذلك

: Club Live 100المشار( أو  "البرنامج"باسم  أيضا   إليه"Club Live100هو )  برنامج والء يتم

يهدف إلى الترويج للمنتجات طوعا وبدون رسوم، مع عرض مميزات قبل منظم البرنامج للعمالء، من إعداده 

 .مذكورة هناال عليها ضمن الشروط واألحكام منصوصألعضائه 

مبنى  اوفقا للقانون المصري، ومقره تعمل -سبترمصر -(  " المنظم") المشار إليه باسم  منظم البرنامج

S5-6 الحي األول، التجمع الخامس ، القاهرة الجديدة. الخامسة، المنطقة ، 

 تجر اإللكتروني. الخاصة بالم ةئحلشروط واألحكام والاليل الذي ينضم إلى البرنامج وفقا لهو العم :العضو

 بعنوان خدمة ومتجر الكتروني يديره المنظم هو( و" المتجر" باسم  أيضا   ) المشار إليه :المتجر اإللكتروني

 :www.shop.zepteregypt.com متاحة علي موقع المتجر )والمشار ال وفقا  لالئحة المتجر اإللكتروني

 المتجر"( الئحة" إليها باسم

طبقا المتجرلكل منتج يتم شراؤه من قبل العضو  محدد في مخفضهوسعر تجزئة  - العضوب لخاصاالسعر 

 تسويق عملياتأي لعضو والمنتج ل الجمع بين سعريمكن ال و. المتجر ةئحالللشروط المنصوص عليها في 

كما هو  ذلك. ويتم استخدام سعر العضو فقط خالف ىعملية التسويق علما لم يتم النص صراحة في  أخرى

 منصوص عليه في الشروط واألحكام.

 أيضا   لألعضاءهي أي عملية ترويج أو تسويق من قبل المنظم يتم تخصيصها حصريا أو  - قيعملية التسو

. وال يتم الجمع بين المنتجات و مدة صالحيتها لتحديد سعرقواعد  وتشمللمشاركة لخاصة قواعد  تحدد

 . صراحة  ذلك  خالفتنص عملية التسويق علي  وسعر العضو مالم هذه عمليات التسويق

السيما التزامات قواعد عمل البرنامج ،  تحدد التيو الشروط واألحكام المذكورة هنا هي - الشروط واألحكام

 أعضائه ومنظم البرنامج.

 المتجر. ةئحفي ال، تحمل المعنى المحدد لها  عاليه 1البند في  غير المحددة. الشروط 2

 

 اإلنضمام للبرنامج وقواعد تحديث البيانات الشخصية شروط ثانيا: 

الموقع  ىعل وجودةالمإستخدام األدوات بالبرنامج  ىاإلنضمام إل أن يكون عضوا  . يجوز للعميل الراغب 1

. وفور إكمال الواردة هناالشروط واألحكام قبول كافة البيانات المطلوبة و ويقوم بتقديم لكتروني للمتجراإل

بإبرام رسالة تأكيد  يتلقي نفس اللحظةوفي . بوضع العضوالعميل المنضم للبرنامج  تمتعل يعملية التسجي

 . المسجل من قبل العميلعضوية عبر البريد اإللكتروني اتفاقية 
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 صحيحة وكاملة. للبرنامج تكون كافة البيانات التي يقوم العضو بإدخالها أثناء اإلنضمام  أننبغي . ي2

تغييرفي البيانات التي تم إدخالها للتسجيل في البرنامج، يجب على العضو أن يقوم  أي حدوث . وفي حالة3

 .الحساب اإللكترونيالبيانات من خالل األدوات المتاحة على  عديلبت ا  فور

العضو. كما أنه ال  من قبل بياناتال تعديل.ال يتحمل المنظم مسؤولية التبعات المحتملة المترتبة على عدم 4

لية اآلثار المترتبة على إدخال بيانات خاطئة أو غير كاملة أو إدخال بيانات شخص آخر غير يتحمل مسؤو

 العضو.

  جمع ومعالجة البيانات ثالثا:

 .ة هو المنظمئحمن الال7البند  4 المادةالبيانات الشخصية بموجب  مراقب. 1

 -المتجر ةئحالمنصوص عليها في الوفقا للقواعد . تتم معالجة البيانات الشخصية لألعضاء من قبل المنظم 2

يقوم المنظم بمعالجة  هنا. و 3وفقا للقواعد الموضحة في البند  -العضوية في البرنامج  إبرام اتفاقية في ضوء

 بما في ذلك موافقته ، البرنامج عضوية معالجتها لتفعيل ىعل يوافقالعضو و يقدمهاالبيانات الشخصية التي 

 تنفيذ البرنامج. المنظم في  مع ك البيانات مع األطراف المتعاونةأن يقوم المنظم بمشاركة تل

 ألغراض إبرام  وتنفيذ ةئحمن الال (ب)فقرة ال 1البند  السادس القسم. تتم معالجة البيانات الشخصية بموجب 3

 .         يةحتى نهاية االتفاقتخزينها العضوية في البرنامج ويتم  اتفاقية

  ولعضالمنتج ل سعر رابعا:

 لعضو.بالسعر المخصص لمن المتجر المنتجات شراء  البرنامجيحق لمن لديه عضوية في  -1

 جوزوال يفقط.  الستخدامه الشخصيوفقا لقواعد الشروط واألحكام  البرنامج بموجبيشتري العضو المنتجات  -2

إلعادة  خاصة، ربحيال شاطهالظروف التي يكون فيها الشراء مرتبط بن حتى فيالجملة  بكمياتمنتجات  شراء للعضو

 .المنتجات بيع

 وسائل التواصل داخل البرنامجخامسا: 

أثناء عضويته العضو  المذكور أو المعدل من قبلعبر البريد اإللكتروني فقط  و األعضاءيتم التواصل بين المنظم  -1

لتواصل عبر البريد اإللكتروني للمنظم، يتم ا وبالنسبة .أعاله 3للبند "ثانيا " الفقرة  لبرنامج وذلك وفقا  في ا

info@zepteregypt.com 

بالعروض الخاصة أو الدعوات أو  المتعلقة معلوماتالبالبرنامج ويشمل  الخاصةمعلومات للعضو الالمنظم  يتيح -2

 .نظم االسترجاع اآلليةإستخدام بما في ذلك الفعاليات 

 "سادسا " بالبندماورد مراعاة مع  أيام عمل 3يتم اإلجابة عليها في غضون  إلكترونياأي إستفسارات ترسل للمنظم -3

  أدناه. 4 فقرةال، 
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  لبرنامجإجراءات تقديم الشكاوى المتعلقة باسادسا: 

 . بشكل غير صحيح أو تنفيذها تنفيذها عن عدممسئول  وهوالعضوية بشكل صحيح  يةإتفاق نفيذيلتزم المنظم بت -1

 :ها إلىعن طريق إرسال بتشغيل البرنامجالشكاوي الخاصة  اإلبالغ إلكترونيا  عنيمكن  -2

info@zepteregypt.com 

 

 ومطالبه بشكلدقيق ألسباب تقديمها او إسم ولقب العضو مقدم الشكوى مع وصف  الشركةيذكر في الشكوى إسم  -3

من  شكال   -بوضع المستهلكالذي يتمتع لعضو النسبة لب -رة في الجملة السابقة. وتعد اإلجراءات المذكوواضح وصريح

 على فاعلية الشكوى المقدمة.واليؤثر عدم ذكرها  فقط  أشكال التوصية

العضو بقرار المنظم عبر البريد  ، وإبالغيوما من تقديمها 14يتم النظر في الشكاوى من قبل المنظم خالل  -4

 ة أخرى يتم اإلتفاق عليها مع العضو.اإللكتروني او أي طريق

  المسئوليةو إنهاء إتفاقية العضوية سابعا: 

إنهاء إتفاقية  يعنيبذلك وهو ما  إشعار في أي وقت مع تقديمالبرنامج  االستقالة من عضوية يجوز ألي عضو-1

على محتوياته  االطالعمنذ لحظة وصوله للمنظم بطريقة تتيح له  ي المفعولسار العضو هذا إشعارالعضوية. ويعد 

 .info@zepteregypt.com  إرساله للمنظم عبر البريد اإللكتروني : اإلنهاء يكفي)يوم اإلنهاء(. و لسريان هذا 

 العضو.ب الخاص سعراليوم اإلنهاء، يفقد العضو صالحية إستخدام  وفيإنهاء إتفاقية العضوية،  وفي حال

 المتجر اإللكتروني. ةئحطبقا  لال ميلوضع العلحظة فقد العضو لقائيا في لعضوية في البرنامج تتنتهي إتفاقية ا -2 

دون  مع تفعيل فوري لهذا اإلنهاء وذلك، أن ينهي إتفاقية العضوية في البرنامج لعضو هامةيجوز للمنظم، ألسباب  -3

المشار إليها في الجملة  ألسباب الهامةبالنسبة لالقانون. و قواعدا المنظم وفقا لأخرى يتمتع بهبأي حقوق المساس 

 ،المتجر الئحةألحكام  صارخ إنتهاكالقانون أو سمعة المنظم أو أي  قواعد نتهاكافعل يؤدي  ألي فإنه يُنَظرالسابقة، 

 جملة منتجاتأخر أو شراء  أو بيانات لشخصبيانات شخصية خاطئة أو غير مكتملة  ذكرمثل  أو الشروط واألحكام

، ربحيالعملية الشراء التي قام بها العضو مرتبطة بنشاطه  تكون فيهاالتي  الحاالتي فالعضو أو ب الخاص سعرالب

 له العضوية من اللحظة التي يصل فيها للعضو بطريقة تتيح ٍإنهاءالمنظم ب اشعار يسريعمليات إعادة البيع. و وخاصة

 على محتوياته )يوم اإلنهاء(. اإلطالع

على عنوان البريد اإللكتروني الخاص بالعضو ، مع اإلشارة إلى أسباب إنهاء  اإلنهاء إلكترونيا اشعارإرسال يتم و 

عن طريق  استالمهأيام من  7اإلنهاء خالل  إشعار علي عتراض. و يجوز للعضو االالبرنامجاتفاقية العضوية في 

يجب  و اإلعتراضأ . و لفعالية االلتماسinfo@zepteregypt.comالبريد اإللكتروني: على  بمبرراتهإرسال بيان 

عن  هوإخطار العضو بقرار هأيام من استالم 7خالل  عتراضينظر المنظم في اال. والمدة المحددة قضاءاناله قبل إرس

إنهاء اتفاقية العضوية في  اشعار، يقوم المنظم بإلغاء العضوفي حالة قبول التماس وطريق البريد اإللكتروني. 

 .وضعهويستعيد العضو البرنامج 

حقه في الشراء  -في يوم إنهاء العضوية  -أعاله ، يفقد العضو  3 الفقرةحالة اإلنهاء ، المشار إليها في . في 4

 العضو.ب الخاص سعرالب
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 .  ال يتحمل المنظم مسؤولية:5

 البرنامج ، أو أي عواقب ناتجة عن ذلك. عضولقانون أو الشروط واألحكام من قبل المخالف لأ. االستخدام 

 .بهم حسابالأخري لتسجيل الدخول إلى اسم المستخدم وكلمة المرور ألطراف  ضولعاب. إتاحة 

مخول لهم بموجب أحكام القانون أشخاص ج. تقديم معلومات تسجيل الدخول أو كلمة المرور أو البيانات إلى 

 ذات الصلة.

 التي يستخدمها العضو. النقل وصالتنقل البيانات أو سرعة نقل البيانات بسبب القيود الفنية وأنواع  عدمد. 

 عن ظروف قهرية. ةناجمخلل في وظائف البرنامج . أي ه

 

 (ClubLive100البرنامج ) االنسحاب من اتفاقية عضوية  -ثامنا 

دون إبداء أي سبب  -البرنامجالمستهلك االنسحاب من اتفاقية العضوية في  الذي يتمتع بوضع . يحق للعضو1

اشعار  ارسال عن طريق وذلك ا من تاريخ استكمال إجراءات التسجيل ، يوم   14خالل  -تحمل أي تكلفة أو 

العضو إرسال ، على ولاللتزام بالمدة المذكورة أعاله .info@zepteregypt.com: على الكترونيا  للمنظم 

وسيط الدائم في االنسحاب على  اشعارتأكيد باستالمه يقوم المنظم بإرسال . وهاقبل انتهاء اإلنسحاب اشعار

 محمي. PDFشكل ملف 

 التمتع . في حالة االنسحاب من اتفاقية العضوية ، تعتبر االتفاقية باطلة ويفقد العضو المستهلك الحق في2

 البرنامج ، بما في ذلك تلك التي لم يستخدمها بعد ، وكذلك تلك التي استخدمها بالفعل.بمزايا 

 الشروط واألحكام  تعديل -تاسعا 

ذلك منع  ويشمل،  لبرنامجالشروط واألحكام في أي وقت لضمان التشغيل اآلمن لـ . يحق  للمنظم تعديل1

وظائف جديدة  إدخالأو قائمةالوظائف ال نطاق وسيعاالحتيال أو منح مزايا إضافية لألعضاء أو ت

باإلضافة إلى ذلك ، يجوز للمنظم تعديل الشروط واألحكام في حالة حدوث تغييرات أو وللبرنامج. 

يعات جديدة تتعلق بالنشاط التجاري للمنظم. وسيتم إبالغ كل عضو بالتعديالت على الفور تشر صدور

 عالنيقوم المنظم أيضا باإل. وإنفاذهايوما على األقل من بدء  30عن طريق البريد اإللكتروني ، قبل 

موجب بتسري التعديالت على الشروط واألحكام ، وعن التعديالت على الموقع اإللكتروني للمتجر. 

تعتبر التعديالت مقبولة من قبل العضو ويوما من تاريخ إخطار العضو بها.  30أدناه ، بعد   2 الفقرة

يحق للعضو استخدام الشروط واألحكام . ويوما من اإلخطار 30خالل  يغادر البرنامج، إذا لم 

 .التعديالتإبالغه ب من يوما   30 لمدة بالصيغة الحالية

الشروط واألحكام مع أحكام  نصوص توفيقالشروط واألحكام الناتجة عن ضرورة  . تسري التعديالت على2

 بتاريخ اإلخطار االلتزام األحكام حيز النفاذ ، ولكن المنظم سيسعى إلى تلك القانون اإللزامية في تاريخ دخول 

العضو  يخرجإذا لم أعاله. وتعتبر التعديالت مقبولة من قبل العضو  1  الفقرةالمذكور في التعديالت  تلكعن 

 حتى اليوم السابق لبدء نفاذ الشروط واألحكام المعدلة. ClubLive100 من



يتم إخطار يحتفظ المنظم بالحق  في تعليق أو إنهاء البرنامج. و أدناه ، 4 الفقرةفي . في الحاالت المشار إليها 3

يوما على األقل من تعليق أو  30بل األعضاء على الفور بأي قرار من هذا القبيل عبر البريد اإللكتروني, ق

ا  ويقومإنهاء البرنامج. وفي حالة تعليق أو إنهاء البرنامج ،  على موقع المتجر. باإلعالن عن ذلك المنظم أيض 

تعليق أو لالعضو حتى الفترة المحددة في اإلشعار كتاريخ ب الخاص سعرالويمكن لألعضاء شراء المنتجات ب

 إنهاء البرنامج.

 لمنظم تعليق أو إنهاء البرنامج في حالة:. يجوز ل4

 ا. قلة اإلقبال علي البرنامج.

 ب. عدم الوصول إلى األهداف التي تم إنشاء البرنامج من أجلها.

 

 أحكام ختامية - عاشرا  

 من قبل العضو إلى طرف اخر. ClubLive100. ال يمكن نقل الصالحيات الناتجة عن العضوية في 1

األمور التي ال تغطيها هذه الشروط و  على في جمهورية مصر العربيةالسارية  قواعد القانون طبقت. 2

 األحكام. 

 مقر المنظم.المختصة في أو يتعلق بها عن طريق المحكمة  ةئحم تسوية أي نزاع ينتج عن هذه الال. يت3

 المتجر.لكتروني الخاص بالموقع اإلعمل المنظم، وعلى  الشروط واألحكام لألعضاء في مقر . تتوفر5

 

 

 

 اتفاقية العضوية مناالنسحاب  نموذجعينة ل

 )يرجى ملء النموذج وإرساله مرة أخرى في حالة إذا كنت ترغب في االنسحاب من اتفاقية العضوية(

 

                                               .……………………………………… 

 (                                        المستهلك المتمتع بوضع )اسم ولقب العضو

 

……………………………………… 

 المستهلك(  المتمتع بوضع )عنوان البريد اإللكتروني للعضو

 



 

 ( المبرمة في.............. )التاريخ(.ClubLive100)في انسحابي من اتفاقية العضوية  أُعلنبموجب هذا 

 

 

                            ……………………………………                                         

 )المكان والتاريخ(  

 

…………………………………… 

 )توقيع العضو(

 

 ، الحي األول ، التجمع الخامس القاهرة الجديدة. ، المنطقة الخامسةS5-6رقم  مبنى 

 مصر -القاهرة 

 

 

 

 

  


