
 

 :nehestav@gmail.com      Email   2070335-077מח' הזמנות    טלפון  

 /http://tlvstudent.comכתובת אתר ההזמנות: 

                                                                     

 2.9.2014                                                                                                                                                                                            לכבוד: 

 סגל עובדי אוניברסיטת תל אביב

 אוניברסיטת תל אביב -נכס

 ב,שלום ר

 אוניברסיטת תל אביב -הנדון: הצעת מחיר לרכישת תווי שי ושוברי מתנה עבור נכס

 בהמשך לפנייתכם בנוגע לקבלת הצעת מחיר עבור תווי שי ושוברי מתנה כמכירה עבור עובדיכם באופן סדיר להלן הצעתנו.

 הם ורווחתם של כלל עובדיכם.הצעה זו כוללת  מגוון מוצרים אשר יענו על כלל הצרכים שלכם כמעסיק וכן על צרכי

 חברת "נכס" דואגת למגוון  מוצרים רחב מתוך רצון לתת מענה לכל בקשה של לקוחותיה .

 להלן הצעתנו ומגוון המוצרים המוצעים לכם;

 סוג התו תמונה להמחשה
אחוז 

 הנחה
 מגבלת רכישה פירוט התו

 "  CASH תו הזהב"

 מבית שופרסל 

 **חדש**

 

 

5% 

 

 מבית שופרסל. CASH"תו הזהב "

התו החזק והמתנה המועדפת על מאות אלפי עובדים 
  וספקים.

שלי","שופרסל דיל", "שופרסל  שופרסל:"ברשתותמכובד 
 אקספרס","יש בשכונה", "אורגניק מרקט" ושותפיו.

 כו.מער %100-התו מכובד ב

רכישת  התו מקנה כפל הנחות ומבצעים,סוף עונה,
 .ותרופות סיגריות

 של רכישה תתאפשר �
 500 לש בערכים כרטיסים

 . נ"ע ₪
 500הזמנת מינימום של  �

.₪ 
 כרטיסים למלאי בכפוף  �

 ברשת המנפיקה.

 "הכרטיס המלא"

 מבית רמי לוי 

 

 

5% 

 . השקמה שיווק - לוי רמי מבית" המלא התו"

  נפש לכל ושווים אטרקטיביים מחירים בעלת רשת 

 שיווק השקמה" וברשת –מכובד ברשתות:"רמי לוי 
*כולל  .המשפחה לכל והנעלה הלבשה אופנה -"זיפי"

 מבצעים והנחות*

 .כומער %100-התו מכובד ב

 של רכישה תתאפשר �
 ₪ 500 של בשווי כרטיסים

 .נ"ע
₪  500הזמנת מינימום של  �

 
 הכרטיסים למלאי בכפוף �

 .המנפיקה ברשת

 "יש" 

 מבית שופרסל

 

3% 

 שופרסל מבית" יש"

 !יותר הרבה וחוסך יותר שנותן הכרטיס 

 .ארצית בפריסה" חסד ויש" בשכונה יש" :ברשתות מכובד

 . מערכו %100 ב מכובד התו

 של רכישה תתאפשר �
 ₪ 500 של בשווי כרטיסים

 .נ"ע
₪  500הזמנת מינימום של  �

 
 הכרטיסים למלאי בכפוף �

 .המנפיקה ברשת
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 "תו פלוס" 

יינות ביתן / מבית 
 כמעט חינם

 

15% 

 מבית יינות ביתן / כמעט חינם. "תו פלוס"
 

וכן במגוון  ברשתות:"יינות ביתן" , "כמעט חינם" מכובד
 .נוסף של רשתות שיווק בפריסה ארצית

 של רכישה תתאפשר �
 ₪ 500 של בשווי כרטיסים

 .נ"ע
₪  500הזמנת מינימום של  �

 
 הכרטיסים למלאי בכפוף �

 .המנפיקה ברשת

 "תו ישראל"

 -קואופמבית 
 ישראל

 

8% 

 

 

 .אופ ישראל -"תו ישראל" מבית קו
 

פשוט " ,"קואופ שופ", "מיסטר זול"  :רשתותב מכובד 
, "מטרו מרקט"ו "הפינה הישראלית"(כשר מהדרין),  "זול

סניפים וכן מימוש התווים במגוון  50בפריסה ארצית של כ 
 רשתות שיווק בארץ.

 של רכישה תתאפשר �
 ₪ 500 של בשווי כרטיסים

 .נ"ע
₪  500הזמנת מינימום של  �

 
 הכרטיסים למלאי בכפוף �

 .המנפיקה ברשת

 "100""רב קארד  

מבית הריבוע 
 הכחול

 **חדש**

 

 

4% 

 מבית הריבוע הכחול. התו" , 100 תו רב"

 מגה"ו"  זול בשפע", "בעיר-מגה" ,"מגה":רשתותב מכובד 
 ואלקטרוניקה חשמל אופנה רשתות ובעשרות "בול

 .ארצית בפריסה

 .כומער %100-התו מכובד ב

 של רכישה תתאפשר �
 ₪ 500 של בשווי כרטיסים

 .נ"ע
₪  500הזמנת מינימום של  �

 
 הכרטיסים למלאי בכפוף �

 .המנפיקה ברשת

 "רב קארד בעיר" 

מבית הריבוע 
 הכחול

 **חדש**

 

 

10% 

 

  מבית הריבוע הכחול," בעיר תו רב"

 אופנה רשתות בעשרות" ,ובעיר-מגה" מכובד ברשתות:
 ארצית בפריסה ואלקטרוניקה חשמל

 של רכישה תתאפשר �
 ₪ 500 של בשווי כרטיסים

 .נ"ע
₪  500הזמנת מינימום של  �

 
 הכרטיסים למלאי בכפוף �

 .המנפיקה ברשת

 "שוברי שי שילב" 

 מבית שילב 

 

5% 

 " מבית שילב בית היולדתשילב"שי  שוברי 
 

יולדת ותינוקה, מהוות את חווית השי המושלם עבור כל 
 עולם מלא של  פינוקים לאם ולילד.

 המתנה המושלמת והמשתלמת ביותר.
 

  .מערכו %100 ב מכובד התו
 

 *כולל מבצעים והנחות *

 של רכישה תתאפשר �
 ₪ 250 של בשווי כרטיסים

 .נ"ע
₪  250הזמנת מינימום של  �

 
 הכרטיסים למלאי בכפוף �

 .המנפיקה ברשת

  "גיפט קארד"

קארד מבית לאומי

 

17% 

"GIFT CARD"  ארדק.כרטיס מתנה מבית לאומי 
 

 מקנה אין סוף אפשרויות. הכרטיס
 

 של רכישה תתאפשר �
 ₪ 150 של בשווי כרטיסים

  .ע"נ₪  100 –ו  נ"ע
/  100הזמנת מינימום של  �

150  . ₪ 
 הכרטיסים למלאי בכפוף �

 .המנפיקה ברשת

 

 "גיפט ישראכרט"

 מבית ישראכרט

 

16% 

 ישראכרט" מבית ישראכרט, גיפט"

של ישראכרט  ה שכולם אוהבים לקבל. כרטיסי השימתנ
ומהווים את  ניתנים למימוש באלפי בתי עסק ברחבי הארץ

   המתנה המושלמת עבור עובדיכם.

 של רכישה תתאפשר �
 ₪ 150 של בשווי כרטיסים

 ע"נ.₪  500 -ו נ"ע
הזמנת מינימום של  �

150/500  . ₪ 
 הכרטיסים למלאי בכפוף �

 .המנפיקה ברשת
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"POWER GIFT  " 

 ןפישמ מבית
  רשתות

 

 

10% 

"POWER GIFT" ,מבית פישמן רשתות 

, ביגוד; החיים תחומי מכל הטבות  הנותן מתנה כרטיס
 פנאי צעצועים, בעצמך זאת עשה, ואלקטרוניקה חשמל

 .בית ואסטטיקת

 מכובד ברשתות: הום סנטר, ביתילי, איי די דיזיין, טוייס
 אר אס, זר פור יו ועוד.

 . מערכו %100 ב מכובד התו
 

 של רכישה תתאפשר �
 ₪ 500 של בשווי כרטיסים

 .נ"ע
₪  500הזמנת מינימום של  �

  
 הכרטיסים למלאי בכפוף �

 .המנפיקה ברשת

 המשביר גיפט"
 "לצרכן

מבית המשביר 
 החדש לצרכן

 

 

 

20% 

 

 לצרכן החדש המשביר מבית המשביר לצרכן"  גיפט"

 סניפים 39 מונה, בישראל והמוביל הגדול הכלבו בית 
 בלתי באיכות מובילים מותגים של עשיר מגוון ומציע

 אופנת, מקוסמטיקה החל. אחד במקום והכול מתפשרת
 טקסטיל, תחתונה הלבשה, ספורט, וילדים גברים נשים
  הכרטיס.ועוד תכשיטים אופנה אביזרי, נעלים, בית וכלי

 תרופות ואלקטרוניקה חשמל מוצרי ברכישת תקף אינו
 מקנה אינו הכרטיס.לתינוקות ומזון חיתולים מרשם
 .עונה וסוף מועדון הנחות

 

 של רכישה תתאפשר �
 ₪ 250 של בשווי כרטיסים

 .נ"ע
₪  250הזמנת מינימום של  �

 

 הכרטיסים למלאי בכפוף �
 .המנפיקה ברשת

 

"כרטיס מתנה 
 ורדינון"

 מבית ורדינון

 

40% 

 "כרטיס מתנה ורדינון" מבית ורדינון,

שוברים המקנים לכם חוויה של חידוש ושינוי לבית ולחדרי 
השינה, מגוון מוצרי טקסטיל, נוי ויופי לבית, למקלחות 
וחדרי השינה ניתן לתת מארז מתנה מושלם לבית אשר 

 נצור בתוך כרטיס מתנה אחד.

 של רכישה תתאפשר �
 ₪ 250 של בשווי כרטיסים

 ע"נ.₪  500 -ו נ"ע
הזמנת מינימום של  �

250/500  . ₪ 
 הכרטיסים למלאי בכפוף �

 .המנפיקה ברשת

  "דרים קארד"

 מבית פוקס

18% 

"Dream card" מבית פוקס 

המציע את כלל  FOXהינו כרטיס החלומות של קבוצת 
 המותגים המובילים לסגנון חיים אופנה טיפוח ויופי. 

 ,FOX, BILABONG, SACKS, LALINמכובד ברשתות:
AMERICAN EAGEL 

 של רכישה תתאפשר �
 ₪ 150 של בשווי כרטיסים

 .נ"ע
₪  150הזמנת מינימום של  �

 הכרטיסים למלאי בכפוף �
 .המנפיקה ברשת

 

 "גולף גיפט"

 מבית גולף

18% 

  GOLF & CO חברת מבית "גולף גיפט"

 GOLF & CO-,GOLF,POLGAT ,INTIMAמכובד ברשתות: 

 ,MAX MORETTI SHOES  ,GOLF KIDS ,BLUE BIRD. 

 **לקוחות מועדון של הטבות כולל לא**

 של רכישה תתאפשר �
 ₪ 250 של בשווי כרטיסים

 .נ"ע
₪  250הזמנת מינימום של  �

 הכרטיסים למלאי בכפוף �
 .המנפיקה ברשת

 

 לתשומת ליבכם, יתכנו שינויים באחוזי ההנחה בהתאם לדרישות הרשתות המנפיקות. �

 המחיר מיועדת עבור סגל העובדים של אוניברסיטת תל אביב בלבד ואינה ניתנת להעברה או להפצה.הצעת  �

 טל"ח. �


