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 כ"ה בשבט, תשפ"א 

 2021בפברואר,   7
       

 

 
 חברות וחברים יקרים, 

 

 

 חברתהגענו להסדר גם עם  27.3.2021שיחול בתאריך   חג הפסח לקראת
 DREAM CARD - GIFT CARD   עבור חברי לשכת רואי חשבון בישראל. השילקניית תווי 

 
 בצורת תווים מגנטיים/דיגיטליים לבחירתכם. תווי השי יסופקו 

 

 24%שיעור ההנחה אשר ינתן לחברים יעמוד על  
 

מכובדים במגוון רשתות שיווק שונות בכפוף   "DREAM CARD -  GIFT CARD" מסוג  השיתווי  
 להגבלות כמפורט בהמשך החוברת. 

 

 
 !! שימו לב

 
הנך מתבקש לקרוא בעיון רב וביסודיות את כל המגבלות והסייגים המפורטים בחוזר  

 לפני ביצוע הזמנתך.
  זמני האספקה באחריותGIFT CARD  - DREAM CARD  .בלבד 
  עסקיםימי    10  -זמני אספקה. 
  תו הקנייה תקף בכל הרשתות המכבדות את כרטיס- GIFT CARD DREAM CARD. 

 טלי לא יכובד ברשת יהתו הדיגyanga . 

  .לא ניתן למימוש במקביל להטבות ו/או הנחות מועדון 

 .לא ניתן למימוש באתרי הסחר 

 .לא ניתן להמרה למזומן ולא יינתן עודף או זיכוי בגין שימוש חלקי 

  קנייה מתנה. לא ניתן לרכוש תווי 
 

 
 18.3.2021המבצע יסתיים בתאריך 

 

 card.co.il-www.gift, 6177808-03מוקד שאלות ובירורים:  
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 : אופן ההזמנה

 

 יש למלא בכתב ברור את טופס ההזמנה המצ"ב לחוברת.  -  הזמנת תו מגנטי *
 ולצרף קובץ אקסל עם שמות ומספרים ניידים.  יש למלא טופס הזמנה  - הזמנת תו דיגיטלי *
רואי חשבון, ת.ד.   * יש לשלוח ללשכת  או באמצעות שליח    6129201ת"א,    29281את ההזמנה 

 sapir@icpas.org.ilאביב, או למייל: -, תל1מונטפיורי למשרדי הלשכה: 
 
 :  שלוםאמצעי ת *

 לפקודת "לשכת רואי חשבון בישראל".   מזומן  בלבדבאמצעות שיק  א. 
 ,   811,  סניף 10באמצעות העברה בנקאית לחשבון בבנק לאומי מס'   ב. 
 על שם "לשכת רואי חשבון בישראל".   44770078חשבון:     
   
 - פעם אחת בלבד  -יש להעביר את אישור ההעברה מהבנק  בצירוף טופס ההזמנה    
מחלוף    טלפון:  sapir@icpas.org.ilבמייל    לספיר  גונגרדי   ו/או,  5116624-03,  שירן 

 . 03-5116621טלפון: 
 

 : ומגבלות וסייגים כללי
 תניות המופיעות בגב תו הקנייה" ו/או "בכפוף לתקנון"."מימוש תו הקנייה בכפוף לה 
  !תקף גם במבצעים והנחות המיועדים לכלל הלקוחות 
  .לא ניתן למימוש במקביל להטבות ו/או הנחות מועדון 
 .לא ניתן למימוש באתרי הסחר 
   1986תו הקנייה אינו מהווה תו חיוב, כהגדרתו בחוק תווי חיוב, התשמ"ו . 
 .(למעט עודפים) תקף ברשתות המופיעות בחזית התו בישראל בלבד 
 .לא ניתן להמרה למזומן ולא יינתן עודף או זיכוי בגין שימוש חלקי 
  באחריות המחזיק בלבד.  –גניבה / אובדן / השחתה 
  מתנה.לא ניתן לרכוש כרטיס 
  .מימוש תווי הקנייה בהתאם להתניות המופיעות בגב התו 
  שנים בלבד מיום הנפקת התווים על ידי פוקס.   5תוקף התווים יהיה למשך 
  .התווים המונפקים, יהיו כפופים לתנאי המימוש בהתאם להתניות המופיעות בגב התו 
 ת: בנוסף על תווי הקנייה המונפקים על ידי פוקס, יחולו ההוראות הבאו 

  .תווי הקנייה ניתנים למימוש במותגי פוקס המופיעים על גבי תו הקנייה בישראל בלבד 
  .לא ניתן לממש את תווי הקנייה בחנויות עודפים ו/או ברכישת פרטי עודפים 
 .לא ניתן לממש את תווי הקנייה באתרי הסחר של המותגים 

  ע מתנאי התווים שהונפקו  בכפוף לקיום התחייבויות המשווק, פוקס מתחייבת בזאת שלא לגרו
למועד   ועד  החברה  ע"י  רכישתם  מרגע  ידה  על  שהונפקו  התווים  תנאי  את  להרע  ו/או  ידה  על 

 תפוגת התווים למעט בכפוף לכל דין ו/או ככל שמותג מסויים חדל להיות מותג של פוקס.
  תווי לאוחזי  מסירתם  לרגע  ועד  מפוקס  קבלתם  מרגע  הקנייה  תווי  על  אחראית  תהא    החברה 

תווי   קבלת  ואופן  לעצם  בקשר  הקנייה  תווי  אוחזי  של  תלונות  ו/או  לטענות  בנוגע  והן  הקנייה 
 הקנייה מהחברה. 

   פוקס לא תהא אחראית בכל מקרה של אובדן / גניבה / השחתה של תווי הקנייה ו/או בכל טענה
 לגבי אי ניצול תווי הקנייה במועד על ידי אוחזי תווי הקנייה. 

 
 בלבד.  GIFT CARD -  DREAM CARDזמני האספקה באחריות 

 
 לתשומת לבכם! 

 הרכישה והשימוש בתווי הקנייה הינה עפ"י בחירת החבר ועל אחריותו בלבד.
 

תווי הקנייה, תנאי המימוש ואופן המימוש שלהם הינם באחריות בלעדית של הרשתות השונות.  
אופן המימוש או תנאי המימוש, לרבות לכל שינוי בהם  הלשכה לא תהיה אחראית לתווי הקנייה,  

 או ברשתות המשתתפות או בכל דרך אחרת. 
 card.co.il-www.gift ,6177808-03מוקד שאלות ובירורים:  

 
 , חג פסח כשר ושמח בברכת  

 
 איריס שטרק, רו"ח 

 נשיאת הלשכה

  
 אורי בארי, רו"ח 

 יו"ר ועדת תרבות ורווחה 
 
 
 

2


