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  %21בהנחה של  "בעיר החדש"רב קארד כרטיס הזמנת  - התשע" פסח
  
ההזמנות יתבצעו במשרד הארגון ולאחר תשלום בלבד (לא תתקבלנה הזמנות בטלפון, בדוא"ל  .1

 . 1.03.2015, ראשוןתווים: יום התאריך אחרון לביצוע הזמנת . או בפקס)

  

 .ש"ח 20,000- מוגבל עד ל סכום ההזמנה .2

  
 . בלבד מגנטיים סיםכרטיאפשר להזמין  .3

  
 ₪.  150-1,500 בכל סכום שבין טעוןאת הכרטיס אפשר ל .4

  
  התשלום בהמחאות בלבד ובעת ההזמנה. . 5
  
, 15.4.15, 15.3.15: תאריכיםל המחאות דחויות, בסכומים שווים, לשלם בשלוש אפשר. 6

13.5.15 .  
  
  . ניברסיטת חיפה"לפקודת "ועד עובדים סגל אקדמי זוטר באות ההמחאות יש לרשום . א7
  
  . תשלח באמצעות דוא"להמועד שבו אפשר לקבל את התווים הודעה על . 8
  
ה' בין השעות - : ימים א'בשעות קבלת קהלבמשרד הארגון בלבד, תתבצע  . חלוקת התווים9

10:00-14:00 .  
  

  .ולא יוחלף כרטיסלאחר מועד זה לא יכובד ההתווים רשום עליהם ותוקפם של . 10
  
  
  

משמש כאמצעי ועד הארגון  .הינה באחריות חבר הארגון שהזמין (הרוכש)תווי הקניה רכישת 
הינה שרות לחברי הארגון ואינה  תווי הקניהמכירת . מקשר בלבד בין רשתות השיווק לחבר הארגון

  נעשית למטרות רווח או למטרות פרסום. 
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  מכובד ברשתות הבאות:" רב קארד בעיר החדש"כרטיס 
  

  מערכו: 100%-כובד הכרטיס במלהלן ברשת המזון ש
  

  
  
  

  :"החדשכרטיס "רב קארד בעיר בהן מכובד שרשתות השיווק 
  

*   TIMBERLAND* נאוטיקה*  OFFICE DEPOT   *NINE WEST* צומת ספרים*  המשביר לצרכן*  שקם אלקטריק

chef4  *EROCCA  *JACK KUBA*ROYALTY    *אופטיקנה   *ACE   *AUTO DEPOT  *TAGWOMAN    *H&O   *

BODY SHOP   *קרייזי ליין   *LEE COPPER  *סולוג *ANNE KLEIN  *GALI  *כל נעל סנטר  *EASY SPIRIT  *

JUMP  *ONOT  *GOLBARY   *POLGAT  *GOLF  *MAX MORETTI  *INTIMA  *GOLF & CO  *GOLF KIDS * 

 ורטהיימר* ספורט  ורדינון*  TNT *HONIGMAN KIDS *HONIGMAN*  ד"ר בייבי

*TWENTYFOURSEVEN*TOLLMANS   *סבון של פעם* נעמן*   מגה ספורט*  כיתן  *BILLA BONG  *FOX *THE 

CHILDREN'S PLACE   *MANGO  *AERIE *       AMERICAN EGAL  *LALINE   * CHARLES & KEITH *BLUE 

BIRD  *FOX HOME *  MARCHA BALERINA   *KIWI  *CASTRO  *CROCKER  * ריקושט  *RENUAR  

*IMPERIUM   *RAHLEF LOREN*מתאים לי*  

  

מלבד בג'אמפ, ( גם במבצעים והטבות סוף עונה כובדו ברשתות הנלוותהכרטיסים י
  ). עונות, ודר' ביבי

  


