
 ההזדמנות שלך להתפנק...

 הכרטיס מונפק ע"י לאומי קארד בע"מ. לבירור יתרה: 03-6177711
www.gift-card.co.il :ובאתר

www.isrotel.co.il :להזמנת חופשה בישרוטל: 5585* ובאתר
 רשימת הרשתות עשויה להתעדכן מעת לעת. ניתן לצפות ברשימה המעודכנת

באתר: www.gift-card.co.il ובסריקת ה-QR ע«ג הכרטיס.

ילדים

תנאים והגבלות לשימוש בכרטיס:

תוקף הכרטיס מוטבע על גבי הכרטיס, לאחר מועד זה 
בהתאם  יכובד  הכרטיס  יוחלף.  ולא  הכרטיס  יכובד  לא 
לתנאים ולמגבלות המופיעים בספח זה המצורף לכרטיס 
והמגבלות  התנאים  ממנו.  נפרד  בלתי  חלק  והמהווה 
לעת  מעת  להשתנות  עשויים  זה  בספח  המופיעים 
בהתאם למדיניות הרשת ואישור מנפיקת הכרטיס. לרבות 
באתר ומעודכנת  הרשת  פעילות  הפסקת  של   במקרה 
www.gift-card.co.il. מנפיקת הכרטיס שומרת לעצמה 
הכרטיס  יכובד  בהם  העסק  בתי  את  לשנות  הזכות  את 
את  מזכה  הכרטיס  רשת.  של  פעילות  הפסקת  לרבות 
הכרטיס  לזכותו.  הרשום  הסכום  לגובה  עד  בו  המחזיק 
אינו ניתן להמרה למזומן ולא יינתן עודף בגין שימוש חלקי 
בו.  הטעון  הסכום  של  הפחתה  אלא תתבצע  בכרטיס, 
לבצע  ניתן  העסקה:  מוצר/ביטול  החזרת  של  במקרה 
תקבל  הביטול  שעסקת  בתנאי  עת  בכל  עסקה  ביטול 
הביטול  ושסכום  ומבית העסק  אישור מחברת האשראי 
הינו בגובה עסקה שנעשתה בכרטיס. במקרה של אובדן/
גניבה/השחתה, הכרטיס לא יוחלף ולא תינתן כל תמורה 
זה  כרטיס  יכובד.  לא  פגום/מזויף  כרטיס  בגינו.  פיצוי  או 
כרטיסי  בחוק  זה  מונח  של  כהגדרתו  חיוב,  כרטיס  אינו 
הסכמה  מהווה  בכרטיס  החזקה  התשמ"ו-1986.  חיוב 
שימרו   - כסף  שווה  כדין  שנטען  כרטיס  לעיל.  לאמור 
עליו במקום בטוח. לא ניתן לממש את הכרטיס ברכישה 
ברשתות  המוצעים  השירותים  ו/או  המוצרים  סיטונאית. 
הינם באחריות הבלעדית של הרשתות. שמות הרשתות 
רכישת  החברות.  למדיניות  בהתאם  להשתנות  עשויים 
מוצרים הנמכרים במבצעים והנחות ו/או מתן הנחות מזומן 
באמצעות הכרטיס כפופה למדיניות הרשתות. הכרטיס 
בישראל  הרשתות  במסגרת  המופעלות  בחנויות  יכובד 
 בלבד. לא ניתן לרכוש באמצעות הכרטיס תווי קניה ו/או
:ICE CUBE ,H&O ,Saucony ,Delta ,Kitan מתנה.   שוברי 
ללא הנחות מועדון. א.ל.מ: ניתן לרכוש באמצעות הכרטיס 
עד 50% מסכום העסקה. לא כולל מוצרי מחשוב ומוצרי 
טכנולוגיה. לא כולל סניפי נתב"ג. המשביר לצרכן: ללא הנחות 
מועדון. לא כולל מוצרי חשמל, מוצרי זכיינים, מזון לתינוקות, 
 INTIMA ,BLUE BIRD ,POLGAT וחיתולים.  מרשם  תרופות 
HONIGMAN Kids ,TNT ,GOLF Kids&Baby ,GOLF&Co ,GOLF

 MAX Moretti ,Aerie ,FOX ,FOX Home ,AMERICAN EAGLE The
 Children's PLACE ,CHARLES&KEITH ,BILLABONG ,TOPSHOP
TOPMAN ,Miss Selfridge ,DOROTHY PERKINS LALINE,: ללא 
הנחות ו/או זיכוי מועדון. לא כולל מוצרי סוג ב' ועודפים. Keds: אין 
כפל מבצעים והנחות מועדון, לא ניתן לממש בסניפי עודפים. 
לימוד,  ספרי  מבצע,  במחירי  מוצרים  כולל  לא  סטימצקי: 
כתבי עת, עיתונים, מגזינים ואנציקלופדיות. לא ניתן לממש 
בירידים ונקודות מכירה זמניות של הרשת. Sport ורטהיימר: 
 אין כפל מבצעים והנחות, לא ניתן לממש בחנויות עודפים. 
לרכוש  ניתן   :American Comfort סנטר,  עמינח  נייט,  גוד 

 TIKVTIK העסקה.  מסכום   ₪  500 עד  הכרטיס  באמצעות 
מגה   ,CROCKER ,Desigual ,LONGCHAMP ,TOUS ,SABON
ספורט: אין כפל מבצעים והנחות. Adidas: לא ניתן לממש 
 :REPLAY ,STEVE MADDEN .ירושלים וסניף  בחנויות עודפים 
אפשרות  אטרקציות:  עודפים.  בחנויות  לממש  ניתן  לא 
דור  הגבוה.  הקופה  ממחיר  לרוכש  תנתן  בכרטיס  תשלום 
או   03-5322313 טלפונית  ברכישה  תקף  בשוברים:  חדש 
זיכוי  באתר האינטרנט www.justforu.co.il. לא כולל שובר 
כספי.צימרים: מחיר שובר החל מ-545 ₪. השוברים כוללים 
וארוחת בוקר. הזמנת שובר  רומנטיות  זוגי בבקתות  אירוח 
בטל': “נופשונית”  של  ההזמנות  מרכז  באמצעות   תתבצע 

החל  שובר  מחיר  ספא:  פנוי.  מקום  ע”ב   .03-5234754
בבית  או  בקליניקה  עיסוי  כוללים  השוברים   .₪ מ-275 
תתבצע  שובר  הזמנת  הספא.  לאתרי  וכניסה  הלקוח 
בטל': “נופשונית”  של  ההזמנות  מרכז   באמצעות 
באמצעות  לרכוש  ניתן   :ACE ,AUTODEPOT  .03-5234754
מבצעים  כפל  אין  העסקה.  מסכום   50% עד  הכרטיס 
סוכות,  מחלקות  כולל  לא  מועדון.  הנחת  לרבות  והנחות, 
מחשבים  סלולר,  אלקטרוניקה,  מזגנים,  תאורה,שטיחים, 
הזמנות  לבצע  ניתן  לא  סיטי:  סינמה  ומחסנים.  וציודם 
 ,VIP באינטרנט/טלפון. המימוש ממחיר קופה מלא. לא כולל
הקרנות תלת מימד והצגות מיוחדות. לא ניתן לממש בסופי 
שבוע, ערבי חג וחגים. ניתן לממש במזנוני סינמה סיטי. מגה 
ספורט: אין כפל מבצעים והנחות. לא ניתן לממש בחנויות 
 DAPHNA וסניף באר שבע.  הים"  "מול  אילת  סניף  עודפים, 
LEVINSON: ללא מבצעי מועדון VIP ומבצעי סוף עונה. אין 
כפל  אין   :NAUTICA הסחר.  באתר  והטבות  מבצעים  כפל 
מבצעים והנחות מועדון Superfriends, לא ניתן לממש בסניף 
הום  פארק: לא כולל מזנון.  לונה  נצרת ובאתר האינטרנט. 
מוצרי  תאורה,  שטיחים,  קופונים,  לרכוש  ניתן  לא  סנטר: 
רכב, סוכות, מסכים, פרקטים, מוצרי חשמל לבנים, סלולר. 
עץ  מחסנים,  קיר,  ארונות  מטבחים,  חשמל,  במחלקות 
.₪  400 עד  הכרטיס  באמצעות  הרכישה  תוגבל   ודלתות 
לרכוש  ניתן  במחלקה העסקית.  שי  בתווי  לרכוש  ניתן  לא 
 LADY העסקה.  מסכום   50% עד  הכרטיס  באמצעות 
COMFORT: אין כפל מבצעים והנחות, ללא הנחות מועדון. 
)קפה  מבצעים  כפל  אין  בעיסקיות,  תקף  לא  נטו:  קפה 
ומאפה, קפה וחצי כריך וטעינות במועדון הלקוחות(. כשרות 
הסניפים בהתאם לאמור באתר האינטרנט של בית העסק. 
ניתן לרכוש באמצעות הכרטיס עד 500 ₪  רשת ישרוטל: 
מסכום העסקה. התשלום יבוצע במחלקת הקבלה במלונות 
בלבד. לא ניתן לבצע תשלום ישיר במסעדות/ספא/חנויות 
אחרות. קל נופש: ניתן לבצע עסקאות בכרטיס עד לסך של 
500 ₪ מסכום כל עסקה. תקף בהזמנת חופשה בישראל 
לחבילות  בחו"ל  חופשה  בהזמנת  לילות.   2 של  למינימום 
נופש וטיולים מאורגנים בלבד. תקף בהזמנה טלפונית בלבד: 

5004*. ללא כפל הנחות ומועדוני לקוחות
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