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26/02/2012  

  לכבוד 
  א"אוניברסיטת ת

  שמחה בר אליהו  :לידי
  03-6408076  
   משרד– 050-5075990  
  א"ת אביב רמת, 32 לבנון חיים' רח  
  il.ac.tau.tauex@barelis  

  מכירת תווים בהנחה לקהל העובדים: הנדון
  :א" הבאים לקהל העובדים של אוניברסיטת תחברת נכס תספק תווים מהסוגים

  .מידי חודש לפי דרישה" פוקס", "גיפט ", "ללין"  ,"רמי לוי ", "תו הזהב " 
,  

  13:00 עד שעה 08:30 משעה  העובד יבצע הזמנה  :אופן ההזמנה .1
 com.gmail@nehestav או 2070335-077: בטלפון      

ביום האחרון עד ( החלוקה מועדלפני  עסקיםימי  3ההזמנות יתקבלו עד : תוקף ההזמנות .2
  ).12:00השעה     

  
ך שיקבע בין השעות               יגיע פעם בחודש בתארינכסנציג חברת   : אופן החלוקה .3

באמצעות איש קשר ,  וידאג לספק את התווים שהוזמנו11:00  – 13:00    
  הזמנה אשר -פקו בהצגת כרטיס עובד בלבד ההזמנות יסו. מטעמנו    
טלת לא יהיה תשלום בגינה או שלא תילקח תחשב כמבו    
  העובד יהיה להזמין בשניתועל     

  

     )פרטי של עובד(  – ק מזומן'צ:  אופן התשלום .4
  יש להביא סכום מדוייק לקניית התווים    – מזומן      

 י  הנציג אשר "סף עהתשלום ייא).במועד החלוקה(ביום קבלת התווים       
  .ישב במקום      
חלוקה ולאחר הוצאת קבלות אך ורק בגין התשלום אשר יינתן במועד ה      
  .מכן לא תינתן האפשרות להוציא קבלות      

  
  :תנאים כלליים  .5

 כמות מינימום להזמנה –" רמי לוי"ו, "תו זהב: "הזמנות תווים מסוג
 – שאר התווים 500 ההזמנות בכפולות של ויש לבצע את ₪ 500הינו 

 .100ההזמנות הינן בסכומים עגולים בלבד בכפולות של 
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    : בחלוקת תווים הבאה תתקיים
  

  .'א 102 חדר ,)עסקים מנהל( רקאנטי בבניין ,14:00-10:00 השעות בין ,12/0319/  
  

 - 251 חדר ,)עסקים מנהל( רקאנטי בבניין ,14:00-10:00 השעות בין ,12/0362/
    2קומה 

  

  :להלן אחוזי ההנחה
  )500כרטיסים של / נייר (    16%  : זהב-תו •
 )500כרטיסים של            (16%  :תו פלוס •
 )500כרטיסים של (    16% :גיפט וקטורי •
  )תווים(    13%  :תווי וקטורי •
  )נייר(    4.5%  :רמי לוי •
  )150כרטיסים של (    17%  :קארד-גיפט •
  )נייר(    20%   :פוקס •
  )נייר(    20%    :ללין •

 :תנאים כלליים
 .הזמנת כרטיסים מגנטיים לפי הקיים במלאי •
 .ההזמנות יינתנו בהצגת כרטיס עובד בלבד •
ייתכנו שינויים באחוזי ההנחה במהלך השנה בכפוף לרשתות  •

 .המנפיקות את התווים
 יש לציין כי.  שעות ממועד קבלתם48 עדטעינת הכרטיסים תתבצע  •

ים ללקוח אך הרשת שומרת לעצמה את כ הכרטיסים מגיעים טעונ"בד
  ).'בעיות וכד, תקלות (48 לטעינה עד זכותה

  .ג התווים"כל המגבלות בניסוחן הסופי והקובע יצויינו ע •
רשימת החנויות והרשתות הינה באחריות הרשתות המנפיקות את  •

 .התווים ועשויה  להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתן
 .ל ידי בית העסק ולא יוחלף על ידינותו ללא ספח או פגום לא יכובד ע •


