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   לכבוד
  אביב-תלאוניברסיטת 

  שמחה :לידי
050-5075990  

  102בניין רקנאטי חדר 
  

  2014/06 חודש לקראת תל אביב אוניברסיטת עבור מתנה ושוברי שי תווי לרכישת מחיר הצעת: הנדון

  . עובדיכם ידי על מתנה ושוברי שי תווי לרכישת ההנחות ומפרט מחיר הצעת  להלן

 להפצה או להעברה ניתנת ואינה בלבד תל אביב אוניברסיטת לעובדי מיועדת בה המצוינות וההנחות המחיר הצעת. 

 00:11-00:09 בשעות א' יום 0142.06.15 בתאריך החלוקה מועד  

  : החלוקה אופן .1

 החברה במערכת שבוצעו להזמנות בכפוף התווים את וימסור  למשרדיכם יגיע חברתנו נציג .  

  : התשלום אופן .2
  .    במזומן תשלום  או/ו  התווים כנגד ימסר אשר בלבד החברה עובד של מזומן שיק    

                                
  .הבא האספקה למועד מחודשת הזמנה לבצע צורך יהיה, כן  ועל כמבוטלות יחשבו בגינן תשלום ימצא שלא הזמנות כי לציין למיותר

                                      

 כרטיסיםה או/ו התווים את ומנפיקות המספקות בחברות מלאים ולזמינות החברה למדיניות בכפוף הינה התווים אספקת.  

 קבלתם ממועד שעות 48 תוך מבוצעת הכרטיסים טעינת. 

 במייל או 2070335-077: להזמנות טלפון  :nehestav@gmail.com  
  

  :לנוחותכם מגבלותיהם וכן לרכישתם המעודכנים ההנחה אחוזי, המוצעים המוצרים את מפרטת ב"המצ הטבלה
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 אחוז  התו סוג  להמחשה תמונה
  הנחה

  רכישה בלתמג  התו פירוט

  

 כרטיס" / "הזהב תו"
  שופרסל מבית" הזהב

  

14%  

  

 החזק התו שופרסל מבית" זהב תו"
 עובדים אלפי מאות על המועדפת והמתנה
 סניפי 200-  בכ למימוש ניתן התו. וספקים
 חשמל אופנה רשתות ובעשרות,  שופרסל

  .ארצית בפריסה ואלקטרוניקה

 כרטיסים של רכישה תתאפשר
 ורכישה. בלבד נ"ע ₪ 500 של בערכים

 נ"ע ₪ 50 של  בכפולות נייר תווי  של
 ובכפוף   ₪ 500 של ובמינימום

 ברשת תווים/  כרטיסים למלאי
ושופרסל  שלי שופרסל .  המנפיקה

-מערכו ו 100%- אקספרס יכובד ב
  דיל אקסטרא שופרסלו דילשופרסל 
          מערכו. 90% -יכובד ב

  

  

 מבית" ישראכרט גיפט"
  רטישראכ

  

16%   

"גיפט ישראכרט" מבית ישראכרט,  מתנה 
שכולם אוהבים לקבל. כרטיסי השי  של 

ישראכרט ניתנים למימוש באלפי בתי עסק 
וברשתות המזון :ויקטורי ברחבי הארץ 
ומהווים את המתנה  ומחסני השוק

    המושלמת עבור עובדיכם.

 בלבד כרטיסים של רכישה תתאפשר
 למלאי ובכפוף  נ"ע ₪ 150  בכפולות

 יובהר. המנפיקה ברשת הכרטיסים
 ויקטורי ברשת ברכישה כי בזאת
 התו מערך 10% של הפחתה ישנה
  .הרשת למגבלות בכפוף

  

 הכרטיס" / "המלא התו"
  לוי רמי מבית" המלא

  

4.5%  

 שיווק- לוי רמי מבית" המלא התו"
 מחירים בעלת רשת.  השקמה

 סניפים 13, נפש לכל ושווים אטרקטיביים
 מימוש ומאפשרים הארץ בכל מיםהממוק

 התווים מימוש וכן התו מערך 100% של
 הלבשה אופנה -'"יפיז" סניפי ברשת
 מבצעים כולל. *המשפחה לכל והנעלה
  *והנחות

 בשווי כרטיסים של רכישה תתאפשר
 בערכים נייר תווי וכן נ"ע ₪ 500 של
 הזמנה מינימום עם ₪ 50/100 של
 םכרטיסי למלאי ובכפוף ₪ 500 ס"ע
  .המנפיקה ברשת תווים/ 

  

  

 כמעט מבית" פלוס תו"
  חינם

  

14%  

"תו פלוס" כרטיס הקניה מבית רשת 
"מחסני כמעט חינם" , הכרטיס מכובד ב 

סניפי הרשת וכן במגוון נוסף של  34
  רשתות שיווק בפריסה ארצית.

 בלבד כרטיסים של רכישה תתאפשר
 ובכפוף ,נ"ע ₪ 500 של בכפולות
 ברשת תווים / כרטיסים למלאי

.                                              המנפיקה

  

 קואופ מבית" ישראל תו"
  ישראל

  

14%  

אופ - כרטיס הקניה "תו ישראל" מבית קו
ישראל הכולל את רשתות המזון  מיסטר 

זול, קואופ שופ, פשוט זול (כשר מהדרין), 
הפינה הישראלית ומטרו מרקט, בפריסה 

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

 בערך כרטיסים  של רכישה תתאפשר

 .נ"ע ₪ 500 של מינימלי

  

  

" קארד רב" / "תו רב"
  הכחול הריבוע מבית

  

  

13%  

 ניתן, הכחול הריבוע מבית התו" , תו רב"
 של המזון רשתות  200 -בכ למימוש
", עירב- מגה" ,"מגה" סניפי הכחול הריבוע

בעבר ( -"YOU" ,"בול מגה"ו"  בשפע זול"
מגה בעיר): קניון גבעתיים, יהלומים גבעתיים, 

רמת השרון, נס ציונה, מלחה ירושלים, מבשרת 

 ובעשרות .ציון, קניון איילון, דיזנגוף סנטר
 ואלקטרוניקה חשמל אופנה רשתות
  .ארצית בפריסה

 בערכים כרטיסים של רכישה תתאפשר
 תווי  של ורכישה. בלבד נ"ע ₪ 500 של
 ובמינימום נ"ע ₪ 50 של  בכפולות נייר
/  כרטיסים למלאי ובכפוף   ₪ 500 של

 רכישה מגבלת*.המנפיקה ברשת תווים
. בחודש לעובד נ"ע ₪ 2,000 עד של

ברשתות:"מגה בעיר"+"מגה" יכובד 
"מגה בול" + "זול - מערכו וב 100%- ב

      מערכו. 90% - יכובד ב שפע" 
  מערכו. 90% -יכובד ב "YOU"ברשת 
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מובהר בזאת כי תנאי כיבוד התווים השונים ברשתות השותפות להם וכן הרכב השותפים 
ווים כפופים לשיקול הדעת של הרשתות המנפיקות בלבד ונתונים המכבדים את הת

  לשינוים לפי החלטת הרשתות *טל"ח*

  

  

"POWER GIFT"  מבית 
   רשתות פישמן

  100% סנטר הום

  

11%  

 תחומי מכל הטבות  הנותן מתנה כרטיס
 עשה, ואלקטרוניקה חשמל, ביגוד; החיים
 ואסטטיקת פנאי צעצועים, בעצמך זאת
 ברשתות מערכו 100% ב מכובד. בית

 איי, ביתילי, סנטר הום:  ביניהם השונות
 פור זר, ביי בסט, אס אר טוייס, ייןדיז די
  . ועוד יו

 בשווי כרטיסים של רכישה תתאפשר
 למלאי ובכפוף, נ"ע ₪ 500 של

  .המנפיקה ברשת הכרטיסים

  

  

 מבית" שילב שי שוברי"
  שילב

  

5%  

המחאות שי שילב מהוות את חווית השי 
המושלם עבור כל יולדת ותינוקה, עולם 

תנים מלא של  פינוקים לאם ולילד. ני
מערכם וברי תוקף למשך  100%למימוש ב 

חודשים מרגע  הנפקתם. המתנה  24
 כולל* המושלמת והמשתלמת ביותר.

  * והנחות מבצעים

 בערך שוברים של רכישה תתאפשר
 למלאי ובכפוף, להזמנה ₪ 250 של

  .המנפיקה ברשת התווים

 לאומי מבית קארד גיפט"
  קארד

  

17%  

"GIFT CARD" קטרוני, .כרטיס מתנה אל
מבית לאומי קארד, המקנה אין סוף 

  אפשרויות.
  

 בלבד כרטיסים של רכישה תתאפשר
 ובכפוף, נ"ע ₪ 150 של בכפולות
  . המנפיקה ברשת הכרטיסים למלאי

  

    ורדינון מתנה כרטיס"

45%  

 חוויה לכם המקנים ורדינון מבית שוברים
, השינה ולחדרי לבית ושינוי חידוש של

, לבית ויופי נוי, טקסטיל מוצרי מגוון
 מארז לתת ניתן השינה וחדרי למקלחות

 בתוך נצור אשר לבית מושלם מתנה
  .אחד מתנה כרטיס

 כרטיסים של רכישה תתאפשר
 נ"ע ₪ 500 או נ"ע ₪ 250 של בערכים
 ברשת הכרטיסים למלאי ובכפוף

  .המנפיקה

 

  

  "לצרכן המשביר גיפט"

  

  

20%  

 לצרכן המשביר מבית קארד גיפט כרטיס
 מונה, בישראל והמוביל הגדול הכלבו יתב

 מותגים של עשיר מגוון ומציע סניפים 39
 והכל מתפשרת בלתי באיכות מובילים
 אופנת, מקוסמטיקה החל. אחד במקום
 הלבשה, ספורט, וילדים גברים נשים

, נעלים, בית וכלי טקסטיל, תחתונה
 אינו הכרטיס.ועוד תכשיטים אופנה אביזרי
 ואלקטרוניקה חשמל מוצרי ברכישת תקף

 ומזון חיתולים מרשם תרופות
 מועדון הנחות מקנה אינו הכרטיס.לתינוקות

  .עונה וסוף

  

 כרטיסים של רכישה תתאפשר
 ובכפוף נ"ע ₪ 250 של בערכים
  .ברשת הכרטיסים למלאי



 

 

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

Email:  

  

אנו מצרפים בזאת  לנוחותכם ולתזכורת עבור עובדיכם, את מסמך ההשקה לאתר המתווה את דרכי הפעולה וכן סיסמאות ייעודיות 
רם ניצלו את הטבה זו להצטרף וליהנות ממגוון המוצרים שאתר זה עבורכם על מנת לאפשר לעובדי הארגון החדשים וגם אילו אשר ט

 מציע.

  האתר מקנה כאמור את האפשרויות הבאות:

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

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

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

  ,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.

 לקישור האתר לבצע את הפעולות הבאות:בכדי שתוכלו  לבצע הזמנות עליכם להיכנס 

      :כתובת אתר ההזמנות  הינהtlvstudent.comhttp://  

 nehestlvקוד החברה המשוייך לכם הינו: 

  ההרשמה בכניסה ראשונית למערכת על העובד להזין את הנתונים הבאים: שם פרטי, שם משפחה וכתובת אי מייל. לאחר
  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 

  נתונים אילו, ברצוננו לעדכן את נהלי העבודה וכן את מועד ההגעה לחלוקת הזמנות עובדיכם.לצד 

  נהלי אספקה: 

שעות לפני מועד האספקה הקרוב, תיסגר מערכת ההזמנות ועל כל עובד יהיה להכין שיק בגין הזמנת התווים שביצע לקראת מועד  48
  האספקה הקרוב. 

ות התווים לעובדים אשר ביצעו הזמנה בכפוף לדוח הזמנות שיונפק ממערכת ההזמנות ולתשלומים נציג חברתנו יגיע וימסור את מעטפ
  שימסרו לו בגינם. יובהר בזאת כי הזמנות שלא ימצא תשלום בגינם יחושבו כמבוטלות.

 נבקש לציין:

אספקת התווים תעשה   סך ערכם. שעות לפני מועד ההגעה הנקוב לאתר חברתכם, יבדקו ההזמנות ו 48בעת סגירת הרשמת ההזמנות כ 
 בכפוף לדוח ההזמנות ולהימצאות תשלום בגינם.


