אתר הבית:
השימוש בכרטיס "תו פלוס" כפוף למגבלות וסייגים המפורטים בתקנון הכרטיס ובדף המידע הנלווה
לכרטיס זה ,ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו .כרטיס "תו פלוס" מזכה את מחזיק הכרטיס בגובה סכום
הטעינה הנקוב והמפורט בחזית הכרטיס .הכרטיס יכובד בבתי העסק המשתתפים המפורטים בדף
המידע; הכרטיס מזכה את המחזיק בו עד לסיום יתרת הסכום הטעון בו ,כפוף לתנאי השימוש; כרטיס
פגום/לקוי לא יכובד ולא יוחלף; בביצוע עסקה באמצעות הכרטיס לא יוחזר עודף למחזיק הכרטיס
בביצוע מימוש חלקי בכרטיס  -העודף יוותר טעון לרכישות נוספות ;הכרטיס שווה כסף ויש לשמור
עליו במקום בטוח; במקרה של אובדן/גניבה/נזק שייגרם לכרטיס על ידי ו/או למחזיק בו ,לא יינתן
כרטיס חלופי ו/או תמורה ו/או כל פיצוי בגין הכרטיס; כל המחזיק בכרטיס מצהיר בעצם החזקתו כי
הוא מסכים לתנאי השימוש וההגבלות החלות על הכרטיס .ביטול עסקה שנעשתה באמצעות הכרטיס
תהא כפופה להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) ,התשע"א; 0202 -התשלום בכרטיס יזכה
בכפל מבצעים למעט בבתי העסק שאינם מתירים זאת במפורש; הכרטיס אינו מהווה חיוב כהגדרת
מונח זה בחוק כרטיסי חיוב ,התשמ"ו ; 0891 -לבירור יתרתך בכרטיס ניתן לחייג לישראכרט בטל'
 20-1016116לפירוט עסקאות לחייג  .20-1016000לא ניתן לרכוש את כרטיס הקנייה באמצעות
כרטיס המזכה בהנחה נוספת ברשת; ההחרגות לגבי חברות אשר יופיעו בעתיד  -יתפרסמו באתר
יינות ביתן  . www.ybitan.co.ilהכרטיס בתוקף ל 5 -וחצי שנים מיום הוצאתו .הכרטיס מונפק ע"י ע.ר
צים שיווק בע"מ ח.פ , 500190056 .רח' עמק האלה , 052מודיעין.
כפל מבצעים ,החרגות והגבלות בבתי העסק :
רשתות המזון יינות ביתן ,מגה בעיר ושוק מהדרין  -התשלום באמצעות הכרטיס יזכה בכפל מבצעים ,למעט
מבצעים למשלמים בכרטיס אשראי מועדון .לא ניתן רכישת סיגריות באמצעות התו.
המשביר החדש לצרכן – כולל כפל מבצעים.
מגה ספורט – כולל כפל מבצעים למעט סניפי עודפים.
), The Children's Place , FOXhome , LALINE , FOX - (MEN, WOMEN, BABY, KIDS
 Aerie , BILABONG , MANGO , CHARLES & KEITH , AMERICAN EAGLEכולל כפל מבצעים,
למעט הטבות ,הנחות ומבצעי מועדון וחנויות עודפים.
 - Gali , NINE WEST , Solog ,Lee Cooperכולל כפל מבצעים והנחות.
סקאל ספורט ,ראלף לורן ,טימברלנד ,קנת קול ,אימפוריום ,סקאל קידס ,נאוטיקה-SBN , BRANDZ , bebe ,
כולל כפל מבצעים למעט בחנויות עודפים ודיוטי פרי.
ביג שופ -כולל כפל מבצעים.
ורדינון ,נעמן – כולל כפל מבצעים למעט חנויות עודפים /ירידים /מוצרי עודפים בהנחה הגבוהה מ.62%-
סינמה סיטי – תקף רק במחיר מלא בקופות ,לא ניתן לקבל זיכוי על רכישה בגיפט קארד.
בודי שופ – כולל כפל מבצעים והנחות.
סבון של פעם – כולל כפל מבצעים והנחות.
אירוקה – כולל כפל מבצעים למעט מבצעי מועדון או מצבעי סוף עונה.
הום סנטר  -כולל כפל מבצעים והנחות ,למעט מחלקת רכב ותאורה.
 - ToysRusכולל כפל מבצעים והנחות ,למעט מחלקת מולטימדיה.
גולף ,גולף קידס ,גולף אנד קו ,אינטימה ,פולגת ,כיתן ,בלו בירד ,מקס מורטי – כולל כפל מבצעים למעט הנחות
והטבות של מועדון לקוחות.
צומת ספרים – כולל כפל מבצעים והנחות.
אופטיקנה  -תהא רשאית להגביל את השימוש בכרטיס עד לסך של  52%מערך העסקה.
ורטהיימר ספורט  -ללא כפל מבצעים ,הנחות ומועדונים וחנויות עודפים.
אייס ,דובל'ה ואוטו דיפו – כולל כפל מבצעים והנחות.
שקם אלקטריק – לא ניתן לרכוש מוצרים ממחלקת מחשבים וסלולר ובכל הזמנה השימוש בתווים לא יעלה על סכום
של  ₪ 522או  05%מהתקבולים ,לפי הנמוך מביניהם.

