
חג שמח ומשתלם!

תו ישראל



תנאים ומגבלות השימוש בתו ישראל

 לא ניתן לרכוש בתו ישראל סיגריות  תו ישראל אינו תקף בסניפי קואופ שופ בכפר 
ישראל  תו  באמצעות  לרכוש  ניתן  לא  וטימברלנד  אמפוריום  נאוטיקה,  ברשתות 
ברשת פוקס לא ניתן לרכוש מוצרים בכפל הנחות ו/או לרכוש  בחנויות עודפים  
לרכוש  ו/או  הנחות  בכפל  מוצרים  לרכוש  ניתן  לא  בללין  ועודפים   ב׳  סוג  מוצרי 
פלייס  צ׳ילדרנס  במנגו,  מועדון   לחברי  הנחות  ינתנו  לא  ועודפים.  ב׳  סוג  מוצרי 
/ הוניגמן קידס   / בהוניגמן  ניתן לרכוש מוצרים בכפל הנחות    ואמריקן איגל לא 
תו  באמצעות  לשלם  ו/או  והנחות  מבצעים  בכפל  מוצרים  לרכוש  ניתן  לא  וירוס 
מיוחדות/  בהנחות  מוצרים  לרכוש  ניתן  לא  בנחמד  עונה   סוף  במכירות  ישראל 
הנחת מועדון  בגולף/ פולגת/ מקס מורטי/ אינטימה/ כיתן לא ינתנו הנחות מועדון 
לרוכשים באמצעות תו ישראל. לא ניתן לרכוש מוצרים בהנחות מיוחדות  בצומת 
ספרים לא ניתן לרכוש בתו ישראל ספרי לימוד, עיתונים, ממתקים, אנציקלופדיות 
במשביר לצרכן  ומוצרים במבצע. התשלום בתו ישראל לא יזכה בהנחת מועדון  
תו ישראל אינו תקף ברכישת מוצרי חשמל וזכיינים, עודפי אופנה, תרופות, חיתולים 
ומזון לתינוקות. לא ינתנו הנחות מועדון  בקרייזי ליין תו ישראל אינו תקף לרכישת 
פריטים במבצע / הנחה/ מבצעי מועדון. תו ישראל אינו תקף לרכישת פריטי סוג ב׳ 
ועודפים  התשלום עבור מוצרים ו/או שירותים באמצעות תו ישראל מקנה ללקוח 
למעט  אחרים,  תשלום  באמצעי  המשלם  לקוח  זכאי  להן  אשר  הזכויות  כל  את 
הנחת חברי אגודת קואופ ישראל ולמעט יתר התנאים וההגבלות המפורטים לעיל. 
פירוט נוסף של התנאים והמגבלות מצוי במשרדי קואופ ישראל ובאתר האינטרנט 
www.israel.coop  רכישה באמצעות תו ישראל אינה מזכה בצבירת נקודות ו/

או הטבות אחרות במועדוני לקוחות שונים  האחריות לטיב ואספקת המוצרים ו/או 
השירותים הנרכשים באמצעות תו ישראל אינה חלה ולא תחול על קואופ ישראל, 
אלא על בתי העסק המשתתפים בהסדר בלבד  לא ניתן יהיה לשלם באמצעות 
תו ישראל במקרה בו ניתן כנגד קואופ ישראל צו פשיטת רגל או צו פירוק, ממועד 
יכובד בקניות סיטונאיות  רשימת המותגים עשויה  צו כאמור  הכרטיס לא  מתן 
להשתנות מעת לעת וללא הודעה מוקדמת. רשימת מותגים עדכנית ניתן למצוא 

באתר קואופ ישראל.

סניפי קואופ שופ:

02-6522533ירושלים-כיכר דניה בית הכרם
02-5634985ירושלים-הפלמ״ח 42

02-5639795ירושלים-רמב״ן 20
02-6415050ירושלים-משה קליינמן 14

02-6734695ירושלים-דב גרונר מרכז מסחרי
02-5818091ירושלים-ההגנה 19
02-5833449ירושלים-נווה יעקב

02-6792922ירושלים- שי עגנון 20
02-5617259ירושלים-דיסקין 7

02-6561889פסגת זאב-מאיר גרשון פ. יוסף נדבה 3/1
02-5834870פסגת זאב-שד׳ משה דיין

02-5361378גבעת זאב-המכבים 44
02-5337431צור הדסה-רחוב רכסים 16

02-9931664אפרת-התאנה מרכז מסחרי ג׳ \רימון
08-9714092מודיעין-עמק זבולון 24
08-9750017מודיעין-עמק האלה 80

08-9714092מודיעין-מרכז יורושופס מנחם בגין 20
08-9495001רחובות-גורודצקי 51

08-9330155יבנה- האגוז 2 מרכז מסחרי נווה אילן
08-8682233גדרה-מנחם בגין 40

08-8555496אשדוד-דב גור 27 רובע ו׳ מ.מסחרי
03-9695359ראשל”צ-השדה 12

03-7574808ראשל”צ-הנחשול 30
03-7323246גבעתיים-דרך בן גוריון 182 פינת כצנלסון

09-9557507הרצליה-ההגנה 53

09-7674667כפר סבא-לוי אשכול 37 מרכז מסחרי
09-8339277נתניה-שדרות ניצה 8

09-8353606נתניה-חפץ חיים 4
09-8651512נתניה-פנחס לבון 18

09-9512027נתניה-הרצוג 23
09-8829501נתניה-שד׳ בנימין 60
09-8650902נתניה-אמנון ותמר 6

09-7968823מושב פורת
04-8757279קריית ים-משה שרת 2

04-6961335קצרין-קניון לב
04-6288744בנימינה-הטחנה 44

08-9980431אילת-ברקת 13

סניפי קואופ שופ אקסטרה:

02-6415630ירושלים-דהומי 6
02-5905550מעלה אדומים-קניון אדומים

02-6411675ירושלים-צומת אורה
072-2222920נהריה-הזמיר 63
04-6342447עפולה-קפלן 10


