
 

2410/  11929רמי לוי שיווק השקמה 

כ"ו בתמוז, תשפ "א
 6 ביולי, 2021 

 חברות וחברים יקרים, 
 

"רמי לוירשת    להסדר גם עםהגענו    6.9.2021  שיחול בתאריך   ראש השנה  לקראת
 עבור חברי לשכת רואי חשבון בישראל. וי שי  לקניית תו   שיווק השקמה"

7%  שיעור ההנחה אשר ינתן לחברים יעמוד על
 

של רמי  ובאונליין  מכובדים במגוון רשתות שיווק שונות  "התו המלא"  תווי הקניה מסוג  
 בכפוף להגבלות כמפורט בהמשך החוברת.לוי שיווק השקמה 

מגנטיים/דיגיטליים לבחירתכם. תווי השי יסופקו בצורת תווים * 
 ניתן לטעון   דיגיטליים/את תווי השי המגנטיים

 ₪  1,000ש"ח עד  100בסכום של 
 בכל כרטיס 

זמני האספקה באחריות רמי לוי שיווק השקמה. - שימו לב

ש"ח    5,000אנו מבקשים להפנות את תשומת לב החברים לכך שהזמנות התווים בסכומים שבין  
 סניפים בלבד כמפורט בנספח א' להלן.ה 48ת ש"ח יסופקו באמצעו 50,000-ל

 האחריות על קבלת התווים בסניפים הנ"ל תחול על המזמין.

ש"ח. 5,000-לא ניתן לבצע הזמנות תווים בסכום נמוך מ

 25.8.2021 המבצע יסתיים בתאריך
 

 : אופן ההזמנה
והסייגים המפורטים בחוזר לפני ביצוע  הנך מתבקש לקרוא בעיון את כל המגבלות 

 הזמנתך. 
 יש למלא בכתב ברור את טופס ההזמנה.  *
ת.ד.   * בישראל,  חשבון  רואי  ללשכת  לשלוח  יש  ההזמנה  או  6129201ת"א,    29281את 

 pir@icpas.org.ilsaמייל: אביב, או ל-, תל1מונטפיורי באמצעות שליח למשרדי הלשכה: 
 :  אמצעי תשלום *

שיק   א.  בלבדבאמצעות  את    מזומן   לצרף  יש  בישראל",  חשבון  רואי  "לשכת  לפקודת 
 . טופס ללא שיק לא יטופל. יחדהשיק לטופס ההזמנה ולשלוח 

 44770078, חשבון:   811, סניף  10באמצעות העברה בנקאית לחשבון בבנק לאומי מס'   ב. 
   על שם "לשכת רואי חשבון בישראל". 

   - פעם אחת בלבד  -יש להעביר את אישור ההעברה מהבנק בצירוף טופס ההזמנה   
מחלוף  טלפון:  ilsapir@icpas.org.במייל    לספיר  גונגרדי   ו/או,  5116624-03,  שירן 

 . 03-5116621טלפון: 
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 : כללי

 
   ).ותו דיגיטלי  מגנטי תוסוגי תווים ( 2ניתן להזמין  –  חדש

בהזמנת התו הדיגיטלי יש לצרף קובץ אקסל עפ"י טופס ההזמנה וכתב התחייבות  
 חתום.

 השקמה התווים ניתנים למימוש גם באונליין של רמי לוי שיווק 
 יש למלא את טופס ההזמנה המתאים. 

 תומך בטלפון כשר. 
 
 ש"ח. 5,000-נמוך מבסכום הזמנות תווי שי לא ניתן לבצע  *
 
    ש"ח  50,000 -ש"ח   5,000הזמנה בסך   *

 
 או העברה בנקאית.  שיק מזומןאת ההזמנה יש להעביר ללשכה בצירוף  

כ לאחר  ההזמנה  בטופס  שצויין  בסניף  לאסוף  יש  השי  תווי  ממועד    10-את  עסקים  ימי 
 (רצוי לוודא טלפונית עם הסניף טרם ההגעה).העברת הטופס ללשכה.  

 
 בלשונית נפרדת. רשימת הסניפים בהם ניתן יהיה לאסוף את התווים מצורפת 

 
 לתשומת לבכם!  

 מוקדים. 48-יסופקו ב תווי השי   *
 .בלבדיסופקו באמצעות אישור המסירה המצורף בנספח א'  תווי השי  * 
התווים   *  חלוקת  טרם  ספירה  לבצע  יש  השי,  תווי  קבלת  לאחר 

 ומימושם. חלוקה ומימוש יהוו אסמכתא לתקינות ההזמנה. 
 
 ש"ח  50,000הזמנה מעל   *
 

 או טופס העברה בנקאית.  שיק מזומןאת ההזמנה יש להעביר ללשכה בצירוף  
לכתובת שצויינה    ללא צורך בדמי משלוחובאחריותם    רמי לוי  י השי ישלחו ע"י רשת  תוו

 ע"ג טופס ההזמנה. 
 

 באחריות רמי לוי שיווק השקמה. -ימי עסקים  10זמני האספקה עד  
 ימי עסקים.  4 -זמני האספקה תווים דיגיטליים 

אקסל   קובץ  לצרף  יש  דיגיטליים  תווים  הלשכהברכישת  ידי  על  העובד, שיועבר  שם   :
 טלפון נייד, וערך נקוב.

 
 לתשומת לבכם! 

 רכישת תווי השי הינה עפ"י בחירת החבר ועל אחריותו בלבד. 
 

הרשתות   של  בלעדית  באחריות  הינם  שלהם  המימוש  ואופן  המימוש  תנאי  התווים, 
הרשתות המכבדות את התו כולל סייגים והתניות מופיעה   השונות. רשימה עדכנית של

באתר האינטרנט של רמי לוי שיווק השקמה. רשימה זו עשויה להשתנות מעת לעת וללא  
הודעה מוקדמת למחזיק התו. הלשכה לא תהיה אחראית לתווים, אופן המימוש או תנאי  

 אחרת. המימוש, לרבות לכל שינוי בהם או ברשתות המשתתפות או בכל דרך 
 

 
 

 , שנה טובה ומתוקה בברכת 
 
 
 

 איריס שטרק, רו"ח 
 נשיאת הלשכה

 אורי בארי, רו"ח  
 יו"ר ועדת תרבות ורווחה 
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 בתווים לשימוש מגבלות וסייגים 
 
 

והקובע   הסופי  בניסוחן  ההגבלות  (כל  השי  תו  של  מרכזיות  מגבלות  מספר  לפרט  מבקשים  אנו 
מועד זה, תו    לאחר  שנים מיום הנפקתו  5-" הינו ל "התו המלאתוקפו של  יצוינו על גבי תו השי):  

 השי לא יכובד ולא יוחלף. 
 

מערכו בכל סניפי "רמי לוי שיווק השקמה"   100% -התו יכובד ב  
   שותפותוברשתות ה

 
 

 ב"תו המלא" תנאים ומגבלות השימוש 
 
*  Kitan, max Moretti, blue bird, intima, polgat, golf&kids, golf&co,&golf - 

חברי המועדון לא יהיו זכאים לצבירת נקודות בגין רכישות שיבוצעו באמצעות התו; לא  
 תקף באתרי האינטרנט של קבוצת גולף.

 Toys r us* -   לרכוש מוצרי משחקים וצעצועים בלבד. לא כולל כפל מבצעים  ניתן
 וקופונים. 

* timberland, nautika, sbn ,Emporium, ralph lauren -  לא כולל חנויות עודפים
  ואתרי האינטרנט של הרשתות.

* H&O -    .לא תקף להנחות ו/או מבצעים לשוטרים וכוחות הביטחון 
ניתן למימוש לרכישה בקופות בתי הקולנוע בלבד; לא כולל כפל מבצעים,   –סינמה סיטי  *

 לא ניתן למימוש במזנונים.
 לא כולל רכישת מכשירים ניידים.  –* רמי לוי תקשורת 

 לא ניתן לרכוש סיגריות באמצעות התו המלא. * 
 

 רשימת המותגים בתו והגבלותיהם עשויה להשתנות מעת לעת ללא הודעה נוספת למחזיק התו.
 על מחזיק התו לבדוק את הרשימה העדכנית טרם השימוש. השימוש בכפוף לתקנון התו המלא

   

3


