
נותן לך יותר מכל תו אחר

לקנות כמו שצריך

ממש כמו מזומן!
תקף על כל המוצרים ללא הגבלות רכישה

גם במבצעים וגם בסוף עונה!
שווה 100% מערכו ותקף ל-5 שנים ממועד ההנפקה

יותר משתלם יותר אפשרויות
למימוש ב-260 סניפי שופרסל

"שופרסל דיל" ו-"דיל אקסטרא" )109 סניפים(, "שופרסל שלי" )79 סניפים(, 
"שופרסל אקספרס" )62 סניפים(, "יש בשכונה" )10 סניפים( ו"גרין" )6 סניפים(

ב- 84 סניפי    ולמעלה מ-90 רשתות

שליטה מלאה מהסלולר
תיעוד היסטוריית מימושי התווים
אפשרות העברת התו בקליק אחד

רשימת הרשתות למימוש מתעדכנת באפליקציה

יותר  פשוטיותר  חדשני
הזמנה פשוטה ומהירה

שליטה על תזמון הפצת התווים  וללא צורך בחלוקה
אפשרות לעיצוב ברכה אישית עם לוגו הארגון 

אפשרות לאימות מספרי הטלפון

ניתן למימוש בכל הרשתות על כל המוצרים ללא הגבלות רכישה 
גם במבצעים וגם בסוף עונה - ממש כמו מזומן!

מכובד בלמעלה מ-90 רשתות!

לרכישת התווים באתר

אנו מתכבדים להציג את פירוט "תו הזהב Cash " שופרסל לראש השנה התש"ף 2019:
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אנו מבקשים לפרט מספר תנאי מימוש מרכזיים של התו )ניסוחם הסופי והקובע יצוינו ע"ג התו(:
תוקפו של התו 31.10.2024 - לאחר מועד זה, לא יכובד ולא יוחלף התו; התו יכובד בהתאם לתנאי המימוש המופיעים בעלון המצורף לו ומהווים חלק בלתי נפרד מתנאי 
השימוש בו; התו אינו ניתן להמרה למזומן ולא יינתן עודף במזומן בגין שימוש חלקי בו; במקרה של גניבה/אבדן/השחתה, התו לא יוחלף ולא תינתן כל תמורה או פיצוי 
בגינו; תו פגום/מזויף לא יכובד;  רשימת הרשתות האחרות בהן יכובד התו עשויה להתעדכן מעת לעת ללא הודעה מוקדמת וללא הודעה למחזיק התו, ועל מחזיק התו 
האחריות לבדוק את הרשימה העדכנית; רשימה עדכנית וקובעת של רשתות אחרות המכבדות את התו מופיעה ב-www.shufersal.co.il )לשונית תו הזהב(; 
לא ניתן לממש את התו ברכישה סיטונאית; לא ניתן לרכוש תווי קנייה ו/או שוברי מתנה ולא ניתן לשלם חשבונות חשמל וטלפון ו/או למשוך מזומנים באמצעות התו.


