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 %71בהנחה של " רב תו"של  הזמנת תווי קנייה - ד"תשע פסח

 

ל "בדוא, לא תתקבלנה הזמנות בטלפון)ההזמנות יתבצעו במשרד הארגון ולאחר תשלום בלבד  .0
 50.50.2574, רביעייום : תוויםהתאריך אחרון לביצוע הזמנת . (או בפקס

 . 7105 אוגוסטב הזמנת התווים הבאה תהיה .7

 .ח"ש 71,111-ל מוגבל עד סכום ההזמנה .5

 311-אפשר לבחור בכרטיסים הטעונים ב) ₪ 311בכפולות של אפשר להזמין  מגנטיים כרטיסים .5
 : כדלקמן, בלבד₪  31של  בכפולותאפשר להזמין  מניירתווים . (₪ 0111 -או ב₪ 

 

 תשלום הזמנה תשלום הזמנה תשלום הזמנה

311 ₪  503  ₪   ₪ 5,500  ₪ 4,565  ₪ 10,500  ₪ 8,715 

0,111 ₪  551  ₪   ₪ 6,000  ₪ 4,980 ₪ 11,000  ₪ 9,130 

 ₪ 1,500  ₪ 1,245  ₪ 6,500  ₪ 5,395  ₪ 11,500  ₪ 9,545 

 ₪ 2,000  ₪ 1,660  ₪ 7,000  ₪ 5,810  ₪ 12,000  ₪ 9,960 

 ₪ 2,500  ₪ 2,075  ₪ 7,500  ₪ 6,225  ₪ 12,500  ₪ 10,375 

 ₪ 3,000  ₪ 2,490  ₪ 8,000  ₪ 6,640 ₪ 13,000  ₪ 10,790 

 ₪ 3,500  ₪ 2,905  ₪ 8,500  ₪ 7,055  ₪ 13,500  ₪ 11,205 

 ₪ 4,000  ₪ 3,320  ₪ 9,000  ₪ 7,470  ₪ 14,000  ₪ 11,620 

 ₪ 4,500  ₪ 3,735 ₪ 9,500 ₪ 7,885 ₪ 14,500 ₪ 12,035 

 ₪ 5,000  ₪ 4,150  ₪ 10,000  ₪ 8,300  ₪ 15,000  ₪ 12,450 

 
 . התשלום בהמחאות בלבד ובעת ההזמנה. 3
 
 . 74...7, 7.0.74, 7.4.74 :תאריכיםל ,בסכומים שווים, חאות דחויותהמ לשלם בשלוש אפשר. 8
 

 ". סגל אקדמי זוטר באוניברסיטת חיפה םעובדיועד "לפקודת ת ההמחאות יש לרשום א. 2
 

בלת התווים תתבצע ק. ל"תשלח באמצעות דואהמועד שבו אפשר לקבל את התווים הודעה על . 5
 . 01:11-05:11בין השעות ' ה-'ימים א: בשעות קבלת קהלבמשרד הארגון בלבד 

 
 .לאחר מועד זה לא יכובד התו ולא יוחלף, על גבי התו ןתוקפם של תווי הקנייה מצוי. 9
 
 
 

משמש כאמצעי מקשר ועד הארגון  .(הרוכש)רכישת התווים הינה באחריות חבר הארגון שהזמין 
לחברי הארגון ואינה נעשית  מכירת התווים הינה שרות .בלבד בין רשתות השיווק לחבר הארגון

 . פרסוםרווח או למטרות למטרות 
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 הנחה %71 - ד"תשע פסח –ריבוע כחול  -" רב תו"פירוט 

 תווי קנייה רגילים
 מערכו 011%-התו יכובד ב –זול בעיר , מגה בעיר רשתות המזון

 מערכו 91%-התו יכובד ב – מגע בול, זול בשפע

 :רשתות אופנה

 

Mango ,פוקס-FOX ,פוקס בייבי, המשביר החדש לצרכן, פוקס מן ,
, Golf & Co ,golfkids&babyגולף , INTIMA, פולגת, פוקס קידס

המשביר  Castro ,Castro Man ,H&Oקסטרו , הוניגמן קיד, הוניגמן
, תאג וומן, לי קופר, קרוקר, מתאים לי, T.N.T, קרייזי ליין, אופנה
, Renuar ,Renuarman,  סולוג, ההלבשה תחתונ-ק קובה'ג, עונות

, מגה ספורט, גולברי, י ליין'לוצ, BILLABONG ,מקס מורטי, בוניטה
 ספורט ורטהיימר

 :חשמל
 

 רשת חנויות חשמל-סנסור, שקם אלקטריק

 ללין מוצרי טיפוח, אפרילרשת  :קוסמטיקה

 :שונות
 

צומת  ,סטימצקי, טולמנס, ורדינון, רשת ציוד מחנאות לחיילים – ריקושט
 -דיזיין.די.אי ,ר גב"ד, תיאטרון הקאמרי, doctorbaby, בלו ברד, ספרים

סבון של , נעמן פורצלן, תשש, כפר השעשועים, רהיטי איכות מדנמרק
, קנה ובנה Ace, אוטו דיפו, דובלה, אתר לילדים -  ekoloko.com,פעם

 מלונות הולידי :מלונות, טאואר רקורדס :מוסיקהמגה הום , פוקס הום
 תכשיטי רויאלטי :תכשיטיםאופטיקנה  :אופטיקה, אין

 
 "רב קארד"כרטיסי 

 מערכו 011%-התו יכובד ב –זול בעיר , מגה בעיר רשתות המזון
 מערכו 91%-התו יכובד ב – זול בשפע, מגה בול

 :רשתות אופנה

 

פוקס , פוקס בייבי, המשביר החדש לצרכן, פוקס מן, FOX-פוקס
, הוניגמן, Golf & Co ,golfkids&babyגולף , INTIMA, פולגת, קידס

, המשביר אופנה Castro ,Castro Men ,H&Oקסטרו , הוניגמן קיד
תאג , לי קופר, קרוקר, מתאים לי מן, מתאים לי, T.N.T, קרייזי ליין

י 'לוצ ,בלו ברד ,Mango ,Renuar ,Renuarman, סולוג, עונות, וומן
, ספורט ורטהיימר ,מגה ספורט ,גולברי, מקס מורטי,ליין

BILLABONG 

 רשת חנויות חשמל-סנסור, שקם אלקטריק :חשמל

 ללין מוצרי טיפוח, סבון של פעם, אפרילרשת  :קוסמטיקה

, doctorbaby, צומת ספרים, סטימצקי, טולמנס, ורדינון, ריקושט :שונות
, נעמן פורצלן, אופטיקנה, אתר לילדים -  ekoloko.com ,דיזיין.די.אי

 טאואר רקורדס :מוסיקה, מגה הום, קנה ובנה Ace, יפואוטו ד

 
יתכנו שינויים ברשתות השיווק  .ל כפוף למגבלות המצוינות בתו"מימוש התווים ברשתות הנ

 .(לא ברשתות המזון)
 


