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כרטיס "תו הזהב
חג פסח

2017

תשע"ו

תשע"ו ( )2017בפתח וחברי איגוד המוסכים יכולים ליהנות מ5% -

הנחה ברכישת כרטיסי שי

חג פסח
"תו הזהב" (כרטיס שי מגנטי) של שופרסל .לכרטיס מספר יתרונות:
א .הכרטיס ללא מגבלות ומכובד במלוא ערכו בכל הרשתות המכבדות אותו .
ב .יתרה ותוקף  -ניתן לברר את היתרה בכרטיס בכל עת ותוקף הכרטיס הוא למשך  5שנים מהנפקתו.
ג .עודף – אין תעודות זיכוי .כל בית עסק הכרטיס מחוייב בדיוק בסכום הרכישה.
ד .נוחות  -הכרטיס הוא כרטיס פלסטיק נוח לשימוש (דומה לכרטיס אשראי).
ה .מידע -ניתן לקבל פירוט על אופן השימוש בכרטיס באמצעות אתרי האינטרנט .
בקשות הרכישה של כרטיסי "תו הזהב" מרוכזות על ידי איגוד המוסכים וניתן לבצע את הזמנות עד לתאריך
 12.4.2017בפקס  03-5620440או באמצעות דוא"ל Simcha@iga.co.il :או Shirly@iga.co.il

המעוניינים לרכוש את כרטיס "תו הזהב" יפעלו על פי ההוראות שלהלן:



בירור זכאות לרכישת כרטיס "תו הזהב" באיגוד המוסכים אצל הגב' שירלי או הגב' שמחה בטלפונים
 03-5453205 ,03-5453206וניידים050-8880990 , 050-8880993-

 לאחר קבלת אישור זכאות לרכישת הכרטיס ,מילוי הספח המצורף והחזרתו בפקס או בדוא"ל שלהלן,
בצירוף אישור העברה בנקאית או הפקדה בדלפק הבנק (ולא באמצעות מעטפת חיש-בנק) לחשבון איגוד
המוסכים על סך ערך התווים פחות . 5%
(לדוגמא :במידה והינך מעוניין/ת בכרטיסים בסך של  ,₪ 10,000הינך נדרש/ת להפקיד לחשבון )₪ 9,500

פרטי החשבון להפקדה :בנק הפועלים ( בנק  )12סניף מס'  772מס' חשבון .385130
ניתן להפקיד את הכסף בחשבון לא יאוחר מיום ה12.4.2017 -

הבהרות
 .1סכום הכסף לטעינה בכרטיס נתון להחלטת המוסך המזמין והסכום מוטבע ע"ג הכרטיס.
 .2הכרטיס הוא חד-פעמי מינימום טעינה לכרטיס אחד הוא  ₪ 100והמקסימום הוא עד . ₪ 1000
 .3הזמנת כרטיסים בודדת שערכה הנקוב מעל  ,₪ 15,001תסופק על ידי שופרסל לכתובת המוסך המזמין ולפיכך יש
לציין את הכתובת לאספקת הכרטיסים (במקום הסניף המיועד לאיסוף התווים).
 .4זמן אספקת הכרטיס  -עד  10ימי עסקים .
אפשרויות רכישה נוספות בהנחה מופחתת
 כרטיס אשראי – ניתן לרכוש את כרטיס "תו הזהב" באמצעות כרטיס אשראי  .הרכישה בכרטיס אשראי
תתאפשר תמורת הנחה מופחתת בסך של  2.5%בלבד .
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(לדוגמא :במידה והינך מעוניין/ת בתווי שי בסך של  ₪ 10,000התשלום יהיה )₪ 9,750
תאריך___________ :
לכבוד :איגוד המוסכים בישראל.
עבורנו:
נא לרכוש
במידה והינך מעוניין/ת בכרטיסי שי בסך של  ₪ 10,000התשלום יהיה  ₪ 8,800ב3 -
(לדוגמא:
כמות כרטיסים ערך נקוב על הכרטיס
תשלומים שווים  ₪ 2934לתשלום )
(סכום הטעינה)
1
2
3
אפשרויות רכישה על ידי 4
מוסכים שאינם חברי איגוד המוסכים
5
6
7
מינימום טעינה לכרטיס "תו הזהב" אחד הוא  ₪ 100והמקסימום הוא עד ₪ 1000
סה"כ סכום הנקוב ע"ג הכרטיסים בערך של ________________ . ₪
אנו מעוניינים ב_______ מעטפות שי ריקות
רצ"ב אישור על הפקדה/העברה בנקאית לחשבון איגוד המוסכים (בנק הפועלים סניף מס'  772מס' חשבון ,)385130
על סך של _________________ ( ₪סה"כ ערך הכרטיסים בניכוי ההנחה).
תשלום בכרטיס אשראי  :מספר כרטיס _______________________.
מספר רישיון ____________שם המוסך ________________________:ארגון :איגוד המוסכים .
כתובת.____________________________________________________ :
טלפונים לבירורים -משרד  . ____________________ :נייד. ______________________ :
דוא"ל. ___________________________@_________________________________ :
נקודת מכירה לקבלת הכרטיסים _________________________ :
שם הנציג המקבל את הכרטיסים _ ____________________:ת.ז_____________________:.
שם הסניף (מהטבלה) אליו יועברו הכרטיסים. ___________________________ :
כתובת למשלוח הכרטיסים ( להזמנה שערכה הנקוב מעל _________________________________ :) ₪ 15,001
__________________________________________________________________________________
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אספקת הכרטיסים תעשה בעמדת שירות הלקוחות ,בימים א'-ה' בין השעות  ,08:00-19:00וביום ו' בין
השעות  ,08:00-13:00עד תום  5ימי עבודה (לא כולל שישי ושבת מיום הפקדת הכסף ומשלוח ההזמנה בפקס לאיגוד
המוסכים (הזמנה שתגיע לאחר השעה  16:00תחשב כאילו נשלחה ביום שלמחרת).

רכישת הכרטיסים תתבצע במרוכז (באמצעות איגוד המוסכים) ותימסר לרוכשים באחת מנקודות
המכירה המפורטות בטבלה שלהלן:
מספר
סניף
99
132
195
17
69
114
42
151
297
2
48
117
148
118
125
142
175
93
187
18
59
168
33
31
36
23
203
135
155
214
210
107
34
22

שם הסניף

כתובת

שופרסל ביג חוצות להב
שופרסל ביג קניון השלום
שופרסל ביג קריון
שופרסל שלי חורב
שופרסל שלי רמת אביב ב'
שופרסל ביג גילה
שופרסל שלי ניות
שופרסל ביג רננים
שופרסל ביג חדרה
שופרסל שלי היכל
שופרסל שלי רמת אביב ג'
שופרסל שלי איכילוב
שופרסל שלי אבנת
שופרסל ביג אילת
שופרסל ביג הרצליה
(אקרשטיין)
שופרסל שלי זיכרון יעקב
שופרסל שלי טבריה
שופרסל שלי סביונים
שופרסל שלי קרית שמונה
שופרסל שלי שרת חולון
שופרסל שלי פרדס חנה
שופרסל שלי אשדוד י"א
שופרסל שלי סטלה מאריס
שופרסל שלי קרית ים
שופרסל שלי כפר סבא
שופרסל שלי מיתר
שופרסל ביג רמלה לוד
שופרסל ביג אשקלון
שופרסל ביג מצפה ספיר
שופרסל ביג קרית גת
שופרסל דיל א.ת .ישן
ראשל"צ
שופרסל שלי רחובות
שופרסל שלי רמת השרון א'
שופרסל שלי סמילנסקי

טלפונים

הקישון  1באר-שבע
דרך פתח תקווה  ,136מול הקריה ,קומת קרקע
בקניון
מתחם הקריון ,דרך עכו  ,192קרית ביאליק
חורב  ,15מרכז חורב חיפה
טאגור  38רמת אביב ,תל אביב
צביה ויצחק  ,17ירושלים
יהודה בורלא  ,1ירושלים
רח' התעשייה ביג רננים
ארבע האגודות חדרה
אגרון  1ירושלים
אחימאיר  1רמת אביב
ויצמן  14תל אביב
רח' ז'בוטינסקי  ,72פינת בזל  ,1פתח תקווה
הסתת  ,15אזור התעשייה הצפוני ,אילת
המנופים  ,9אזור התעשייה ,הרצליה
מרכז מסחרי ,ליד התחנה המרכזית
רח' הבנים  ,6טבריה
רח' משה דיין  ,7יהוד
הנשיא  ,4קרית שמונה
קרן היסוד  ,1קרית שרת חולון
הדקלים  ,99פרדס חנה
רח' נחל קידרון ,פינת כינרת  ,71אשדוד
טשרניחובסקי  33חיפה
שד' ירושליים  29קרית ים
זבוטינסקי  ,65רוטשילד  65כפר סבא
מרכז מסחרי מיתר באר שבע
דרך נופי חמד רמלה
צומת כפר סילבר ,אשקלון
אזור תעשייה צור יגאל ,בכניסה לכוכב יאיר
מלכי ישראל  ,178פינת האגוז ,קרית גת
שמוטקין  ,30ראשל"צ
הרצל  ,183רחובות
סוקולוב  ,48רמת השרון
סמילנסקי  ,13נתניה

08- 6203777/66/65
03-9065050/1/2/3
04-8759986
04-8246745/6
03-6426007
03-6768165/166
02-6792703
09-7469636
04-6249051
02-6252947
03-6423692
03-6091193
03-9242310
08-6318704/338/659
09-9581827/37
04-8824911
04-6792588
03-5367891/8
04-6905225
03-5500995
04-6373861 / 04-6373523
08-8647006 ,08-8646411
04-8339722 / 04-8331176
04-8759284 / 04-8754871
09-7675323
08-6510216
08-9249141/215
089264586
09-7492999
08-6880699,08-6880447
03-9568848,8107,9050
08-9463904
03-5490829
09-8820745
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כרטיס מגנטי תו הזהב מכובד ברשתות הבאות:
"שופרסל דיל" ו"שופרסל דיל אקסטרא" ( 130סניפים)" ,שופרסל שלי" ( 80סניפים )" ,שופרסל
אקספרס" ( 40סניפים )" ,יש בשכונה" ( 30סניפים) " ,אורגניק מרקט" ( 6סניפים).
אירוקה ,סולתם-רדד ,קסטרו ,קרייזי ליין ,ורדינון ,כיתן ,אפריל ,ספורט ורטהיימר ,ורטהיימר סטריט ,
מנגו ,סבון של פעם ,אמפוריום ,טימברלנד ,ראלף לורן ,נאוטיקה , H& O ,טאג וומן ,קרטר'ס ,אושקוש,
ה.שטרן ,סטימצקי ,רנואר ,טוונטיפורסבן ,ניין ווסט ,לי קופר ,גלי  ,סולוג ,ריקושט ,גולברי,גולף ,גולף
קידס אנד בייבי  ,גולף אנד קו  ,מקס מורטי ,אינטימה ,פולגת ,בלו בירד ,פקטורי  ,54אוריג'ינלס ,טומי
הילפיגר ,אופטיקנה ,זר  4יו ,הום סנטר ,טויס אר אס ,סליו ,פאפאיה ,צומת ספרים ,מגה ספורט ,פוקס
מן ,פוקס וומן ,פוקס קידס,פוקס בייבי ,פוקס הום ,ללין ,דה צ'ילדרנס פלייס ,AERIE ,אמריקן איגל,
בילבונג ,הוניגמן ,הוניגמן קידס , TNT,דלתא ,איזי ספיריט.ML WOMEN ,ML MEN ,
תוקף כרטיס תו הזהב 31.10.2020 -
מנפיקת הכרטיס שומרת על זכותה לשנות את בתי העסק בהם יכובד הכרטיס (לרבות הפסקת פעילות של רשת).
כרטיס פגום לא יכובד .הכרטיס לא יומר למזומן .במימוש הכרטיס אין צבירת נקודות מועדון לקוחות שופרסל ולא תינתן
הנחת מועדון לקוחות שופרסל .לא ניתן לממש את הכרטיס ברכישה סיטונאית .הכרטיס יכובד בחנויות המופעלות במסגרת
הרשתות בישראל ב לבד .המוצרים ו/או השירותים המוצעים ברשתות הנם באחריות הבלעדית של הרשתות.

חג שמח
אריה אשד ,מנכ"ל
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