2.9.2014
לכבוד,
נכס -אוניברסיטת תל אביב
שלום רב,
הנדון :נוהל הזמנת תווים לקראת ראה"ש תשע"ה 2014 -
מתוקף היותכם מקושרים אל מערכת ההזמנות האינטרנטית של חברתנו ,להלן נוהל הזמנות תווים על ידי עובדי הסגל של
אוניברסיטת תל אביב לקראת פסח תשע"ד.
אנו מצרפים בזאת לנוחותכם ולתזכורת עבור עובדיכם ,את מסמך ההשקה לאתר המתווה את דרכי הפעולה וכן סיסמאות ייעודיות
עבורכם על מנת לאפשר לעובדי הארגון החדשים וגם אילו אשר טרם ניצלו את הטבה זו להצטרף וליהנות ממגוון המוצרים שאתר זה
מציע.
האתר מקנה כאמור את האפשרויות הבאות:


ביצוע הזמנות באתר מתאפשר  24שעות ביממה באמצעות מתן קוד חברה שינתן לכם ולעובדיכם.



הזמנות יתקבלו עד  48שעות ממועד האספקה המתוכנן אשר יפורסם לנוחותכם באתר.



תנאי הרכישה ,אחוזי ההנחה והמגבלות למוצרים השונים מופיעים ומעודכנים תדיר באתר.



לנוחותכם ישלח מייל עדכון לתיבת המייל של כל עובד אשר יבצע הזמנה באתר בו יעודכנו פרטי הרכישה ,מספר ההזמנה,
מועד אספקת המוצרים וכן תנאי התשלום.

בכדי שתוכלו לבצע הזמנות עליכם להיכנס לקישור האתר לבצע את הפעולות הבאות:
 כתובת אתר ההזמנות הינה:

http://tlvstudent.com

קוד החברה המשוייך לכם הינוnehestlv :
 בכניסה ראשונית למערכת על העובד להזין את הנתונים הבאים :שם פרטי ,שם משפחה וכתובת אי מייל .לאחר ההרשמה
הראשונית יקבל כל אחד מעובדיכם מייל חוזר לתיבת הדואר דרכה נרשם על מנת לסיים את הליך ההרשמה.
 על העובד לציין בעמוד הכניסה לאתר את שם המשתמש של החברה:
 בעת ההרשמה והכניסה הראשונית לאתר יבחר כל עובד שם משתמש וסיסמא אשר ישרתו אותו לכניסות הבאות לאתר.
לצד נתונים אילו ,ברצוננו לעדכן את נהלי העבודה וכן את מועד ההגעה לחלוקת הזמנות עובדיכם.
נהלי אספקה:
 48שעות לפני מועד האספקה הקרוב ,תיסגר מערכת ההזמנות ועל כל עובד יהיה להכין שיק בגין הזמנת התווים שביצע לקראת מועד
האספקה הקרוב.
נציג חברתנו יגיע וימסור את מעטפות התווים לעובדים אשר ביצעו הזמנה בכפוף לדוח הזמנות שיונפק ממערכת ההזמנות ולתשלומים
שימסרו לו בגינם .יובהר בזאת כי הזמנות שלא ימצא תשלום בגינם יחושבו כמבוטלות.

מח' הזמנות

טלפון nehestav@gmail.com 077-2070335

כתובת אתר ההזמנותhttp://tlvstudent.com/ :

Email:

תנאי התשלום:
עומדים לרשותכם שני אמצעי התשלום הבאים:
 .1באמצעות שיק מזומן שימסר כנגד התווים – שיק מזומן של עובד הארגון בלבד ,השיק ימסר לנציג חברתנו במועד אספקת
התווים.
 .2תשלום במזומן כנגד התווים – יש להכין את סך התשלום במדויק .תשלום זה יאסף על ידי נציג הארגון במועד החלוקה כנגד
התווים.

הגעה לאתרכם:
 נציג חברתנו יגיע למשרדיכם בתאריכים שיפורטו להלן ויבצע את חלוקת התווים לפי הזמנותיכם.
נציג חברתנו יבצע את חלוקת התווים במועדים והשעות המפורטים להלן:
x

 15.09.2014יום ב' – בין השעות  13:00 – 10:00סגל וגימלאים -החלוקה תתבצע בחדר  102א' בניין רקאנטי.

x

 22.09.2014יום ב' – בין השעות  13:00 – 10:00סגל וגימלאים -החלוקה תתבצע בחדר  102א' בניין רקאנטי.

לתשומת ליבכם ,מועדי החלוקה יעודכנו תדיר באתר.
לתשומת ליבכם:
בעת סגירת הרשמת ההזמנות כ  48שעות לפני מועד ההגעה הנקוב לאתר חברתכם ,יבדקו ההזמנות וסך ערכם .אספקת התווים תעשה
בכפוף לדוח ההזמנות ולהימצאות תשלום בגינם.
אנו מקווים כי תיהנו ממגוון ההטבות המוצעות לכם באתר.

בברכה,
צוות "נכס תו"

מח' הזמנות

טלפון nehestav@gmail.com 077-2070335

כתובת אתר ההזמנותhttp://tlvstudent.com/ :

Email:

תנאי רכישה והזמנת התווים:
 .1אופן ההזמנה:
 .1.1מערכת הזמנות אינטרנטית:
הזמנת העובד או החברה תבוצע ישירות באתר הזמנות של חברת נכס המאפשר הזמנות און ליין של
כלל המוצרים המוצעים על ידי חברתנו וכל זאת על ידי גלישה לאתר והקשת קוד גישה אישי שינתן לכם
ולעובדיכם.




ביצוע הזמנות באתר מתאפשר  24שעות ביממה באמצעות מתן קוד חברה שינתן לכם ולעובדיכם.
הזמנות יתקבלו עד  48שעות ממועד האספקה המתוכנן אשר יפורסם לנוחותכם באתר.
תנאי הרכישה ,אחוזי ההנחה והמגבלות למוצרים השונים מופיעים ומעודכנים תדיר באתר.

 .1.2הזמנות טלפוניות מול מוקד ההזמנות:
ניתן לבצע הזמנות טלפוניות במוקד ההזמנות בטלפון מס'  077-2070335בימים א'  -ה' בין השעות.14:00 - 08:00 :
לתשומת ליבכם ,הזמנות יתקבלו עד  48שעות לפני מועד האספקה המצוין לעיל בלבד.
 .2אופן החלוקה:
נציג חברתנו יבצע את חלוקת התווים במועדים והשעות המפורטים להלן:
x

 15.09.2014יום ב' – בין השעות  13:00 – 10:00סגל וגימלאים -החלוקה תתבצע בחדר  102א' בניין רקאנטי.

x

 22.09.2014יום ב' – בין השעות  13:00 – 10:00סגל וגימלאים -החלוקה תתבצע בחדר  102א' בניין רקאנטי.

ההזמנה במערכת הינה לתאריך הקרוב ביותר  ,רק לאחר התאריך הנקוב יפתח מועד אספקה חדש לביצוע
הזמנות.

 .3אופן התשלום:
שיק מזומן )פרטי של עובד החברה בלבד( שימסר כנגד התווים.
תשלום במזומן כנגד התווים התשלום ימסר לנציג  -נא להכין את הסכום לתשלום במדוייק.
למיותר לציין כי הזמנות שלא ימצא תשלום בגינן יחשבו כמבוטלות ועל העובד יהיה לבצע הזמנה מחודשת למועד האספקה הבא.
תוקף הצעת המחיר הינו  14יום ממועד הנפקת מסמך זה.
אספקת התווים הינה בכפוף למדיניות החברה ולזמינות מלאים בחברות המספקות ומנפיקות את התווים.

בברכה,
נכס ,תקשורת ומדיה לסטודנטים.

מח' הזמנות

טלפון nehestav@gmail.com 077-2070335

כתובת אתר ההזמנותhttp://tlvstudent.com/ :

Email:

