
2014ד "פסח תשע

: לכבוד

סגל עובדי אוניברסיטת תל אביב

2014 -ד "נוהל הזמנת תווים לקראת פסח תשע:  הנדון

להלן נוהל הזמנות תווים על ידי , מתוקף היותכם מקושרים אל מערכת ההזמנות האינטרנטית של חברתנו
.ד"עובדי הסגל של אוניברסיטת תל אביב לקראת פסח תשע

את מסמך ההשקה לאתר המתווה את דרכי הפעולה , אנו מצרפים בזאת  לנוחותכם ולתזכורת עבור עובדיכם
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

  שעות ביממה באמצעות מתן קוד חברה  שינתן לכם ולעובדיכם24ביצוע הזמנות באתר מתאפשר .

 שעות ממועד האספקה המתוכנן אשר יפורסם לנוחותכם באתר48הזמנות יתקבלו עד .

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

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

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

כתובת אתר ההזמנות  הינה     :tlvstudent.comhttp://

nehestlv: קוד החברה המשוייך לכם הינו

שם משפחה וכתובת אי , שם פרטי: בכניסה ראשונית למערכת על העובד להזין את הנתונים הבאים
לאחר ההרשמה הראשונית יקבל כל אחד מעובדיכם מייל חוזר לתיבת הדואר דרכה נרשם על . מייל

.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

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

: נהלי אספקה

תיסגר מערכת ההזמנות ועל כל עובד יהיה להכין שיק בגין הזמנת ,  שעות לפני מועד האספקה הקרוב48
. התווים שביצע לקראת מועד האספקה הקרוב
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נציג חברתנו יגיע וימסור את מעטפות התווים לעובדים אשר ביצעו הזמנה בכפוף לדוח הזמנות שיונפק 
יובהר בזאת כי הזמנות שלא ימצא תשלום בגינם יחושבו . ממערכת ההזמנות ולתשלומים שימסרו לו בגינם

.כמבוטלות

:תנאי התשלום

:עומדים לרשותכם שני אמצעי התשלום הבאים

השיק ימסר לנציג , שיק מזומן של העובד בלבד – באמצעות שיק מזומן שימסר כנגד התווים
.חברתנו במועד אספקת התווים

 תשלום זה יאסף על ידי נציג . יש להכין את סך התשלום במדויק  –תשלום במזומן כנגד התווים
.החברה במועד החלוקה כנגד התווים

:הגעה לאתרכם

 בתאריכים שיפורטו להלן  ויבצע את חלוקת התווים לפי הזמנותיכםנציג חברתנו יגיע למשרדיכם .

: נציג חברתנו יבצע את חלוקת התווים במועדים והשעות המפורטים להלן

10.03.2014102החלוקה תתבצע  בחדר   -סגל  13:00 – 10:30בין השעות    –'   יום ב 
.בניין רקאנטי' א

24.03.2014102החלוקה תתבצע  בחדר   - סגל  13:00 – 10:30בין השעות    –'   יום ב 
.בניין רקאנטי' א

02.04.2014102החלוקה תתבצע  בחדר   -סגל  14:00 – 11:30בין השעות     –'   יום ד 
.בניין רקאנטי' א

07.04.2014102החלוקה תתבצע  בחדר  - סגל  13:00 – 10:30בין השעות    –'   יום ב 
.בניין רקאנטי' א

                        
. מועדי  החלוקה יעודכנו  תדיר באתר, לתשומת ליבכם

:לתשומת ליבכם

יבדקו ההזמנות וסך ,  שעות לפני מועד ההגעה הנקוב לאתר חברתכם48בעת סגירת הרשמת ההזמנות כ 
.אספקת התווים תעשה בכפוף לדוח ההזמנות ולהימצאות תשלום בגינם. ערכם

.אנו מקווים כי תיהנו ממגוון ההטבות המוצעות לכם באתר

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

.דואגת למגוון  מוצרים רחב מתוך רצון לתת מענה לכל בקשה של לקוחותיה " נכס"חברת 
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;להלן הצעתנו ומגוון המוצרים המוצעים לכם

אחוז סוג התומונה להמחשה
הנחה

מגבלת רכישהפירוט התו

כרטיס " / "תו הזהב"
מבית שופרסל" הזהב

15.5%

החזקהתושופרסלמבית"זהבתו"
אלפימאותעלהמועדפתוהמתנה
למימושניתןהתו.וספקיםעובדים

שופרסל,שופרסלסניפי200-בכ 
שופרסל דיל  שופרסלושלי

אופנהרשתותובעשרותאקספרס
בפריסה ואלקטרוניקהחשמל
.ארצית

כרטיסיםשלרכישהתתאפשר
.בלבדנ"ע500₪שלבערכים

של  בכפולותניירתווי  שלורכישה
   500₪שלובמינימוםנ"ע50₪

תווים/כרטיסיםלמלאיובכפוף
         .המנפיקהברשת

מבית " ישראכרטגיפט"
ישראכרט

17%

,  מבית ישראכרט" ישראכרטגיפט"
. מתנה שכולם אוהבים לקבל

כרטיסי השי  של ישראכרט ניתנים 
למימוש באלפי בתי עסק ברחבי 

ומהווים את המתנה הארץ
  .המושלמת עבור עובדיכם

כרטיסיםשלרכישהתתאפשר
ובכפוף  נ"ע150₪  בכפולותבלבד
.המנפיקהברשתהכרטיסיםלמלאי

יובהר בזאת כי ברכישה ברשת
 10%ישנה הפחתה של ויקטורי

.מערך התו בכפוף למגבלות הרשת

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

4.5%

שיווק‐לוירמימבית"המלאהתו"
מחיריםבעלתרשת.השקמה

13 ,נפשלכלושוויםאטרקטיביים
הארץבכלהממוקמיםסניפים

מערך100%שלמימושומאפשרים
סניפיברשתהתוויםמימושוכןהתו

לכלוהנעלההלבשהאופנה‐"'יפיז"
*כולל מבצעים והנחות* .המשפחה

כרטיסיםשלרכישהתתאפשר
ניירתוויוכןנ"ע500₪שלבשווי

מינימוםעם50/100₪שלבערכים

למלאיובכפוף₪ 500ס"עהזמנה

.המנפיקהברשתתווים/כרטיסים

מבית כמעט " תו פלוס"
ויינות ביתןחינם

15%

כרטיס הקניה מבית " תו פלוס"
, " מחסני כמעט חינם"רשת 

מערכו 90%הכרטיס מכובד ב
בסניפי הרשתות כמעט חינם ויינות 

וכן במגוון נוסף של רשתות ביתן
.שיווק בפריסה ארצית

כרטיסיםשלרכישהתתאפשר
,נ"ע500₪שלבכפולותבלבד

תווים/כרטיסיםלמלאיובכפוף
                                                  .המנפיקהברשת

מבית קואופ " תו ישראל"
ישראל

15.5%

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

,שופקואופ,המזון  מיסטר זול
הפינה , )כשר מהדרין(פשוט זול 

בפריסה , הישראלית ומטרו מרקט
 סניפים וכן מימוש 50ארצית של כ 

.התווים במגוון רשתות שיווק בארץ

כרטיסים  שלרכישהתתאפשר

.נ"ע500₪שלמינימליבערך

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

15.5%

,מבית הריבוע הכחולהתו, "תורב"

‐בכלמימושניתן המזוןרשתות  200

", "מגה"סניפיהכחולהריבועשל

בולמגה"ו"זול בשפע" ,"בעיר‐מגה

חשמלאופנהרשתותובעשרות  "
.בפריסה ארציתואלקטרוניקה

כרטיסיםשלרכישהתתאפשר
.בלבדנ"ע500₪שלבערכים
של  בכפולותניירתווי  שלורכישה

   500₪שלובמינימוםנ"ע50₪
תווים/כרטיסיםלמלאיובכפוף
מגבלת רכישה *.המנפיקהברשת
נ לעובד "ע₪  5,000של עד
בחודש
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מבית " שוברי שי שילב"
שילב

5%

המחאות שי שילב מהוות את חווית 
השי המושלם עבור כל יולדת 

עולם מלא של  פינוקים , ותינוקה
ניתנים למימוש ב . לאם ולילד

. מערכם100% כולל מבצעים *
* והנחות

תתאפשר רכישה של שוברים 
ובכפוף,להזמנה₪ 250בערך של

.ברשת המנפיקההתוויםלמלאי

קארד מבית לאומי גיפט"
קארד

18%

 ."GIFT CARD" כרטיס מתנה
, קארדמבית לאומי, אלקטרוני

.המקנה אין סוף אפשרויות

כרטיסיםשלרכישהתתאפשר
,נ"ע150₪שלבכפולותבלבד
ברשתהכרטיסיםלמלאיובכפוף

 .המנפיקה

"ורדינון נעמןגיפט"

45%

ועםעלבלילהחולמיםמאיתנורבים
מאובזרממטבחונהניםורדינוןמצעי

כלימגוון.ויפיםאיכותייםבמוצרים
ורדינון‐נעמןמביתוהמיטההבית
כרטיסבאמצעותלרכישהניתנים
אתלמצואלךמאפשרזהמתנה
לחלוםשיתאימווהדגמיםהכלים
.ולבית שלכםשלכםלעיצוב,שלכם

תתאפשר רכישה של כרטיסים 
₪  500אונ"ע₪  250בערכים של

הכרטיסיםלמלאיובכפוףנ"ע
.ברשת המנפיקה

"גיפט המשביר לצרכן"

20%

קארד מבית המשביר גיפטכרטיס
הגדול והמוביל הכלבולצרכן בית
 סניפים ומציע 39מונה , בישראל

מגוון עשיר של מותגים מובילים 
והכלבאיכות בלתי מתפשרת

הכרטיס אינו תקף .במקום אחד

ברכישת מוצרי חשמל ואלקטרוניקה 
תרופות מרשם חיתולים ומזון 

הכרטיס אינו מקנה הנחות .לתינוקות
.מועדון וסוף עונה

תתאפשר רכישה של כרטיסים 
ובכפוף נ"ע₪  250בערכים של

.למלאי הכרטיסים ברשת

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

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

:תנאי רכישה והזמנת התווים

אופן ההזמנה:
מערכת 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

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

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

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

הזמנות טלפוניות מול מוקד ההזמנות:

בין ' ה -'  בימים א077-2070335'  ניתן לבצע הזמנות טלפוניות במוקד ההזמנות בטלפון מס
.14:00  - 08:00: השעות

שעות  לפני מועד האספקה המצוין לעיל בלבד48הזמנות יתקבלו עד , לתשומת ליבכם .

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

אופן התשלום :
            
.שימסר כנגד התווים )פרטי של עובד החברה בלבד(שיק מזומן  

.נא להכין את הסכום לתשלום במדוייק -תשלום במזומן  כנגד התווים התשלום ימסר לנציג           
                        

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

.אספקת התווים הינה בכפוף למדיניות החברה ולזמינות מלאים בחברות המספקות ומנפיקות את התווים

                                                                                                                                         
,בברכה

.תקשורת ומדיה לסטודנטים, נכס
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