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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 
;  הרשימה המלאה והמעודכנת נתונה לשינויים מעת לעת ללא הודעה מוקדמת כפי שתופיע באתר 
האינטרנט www.ybitan.co.il. באחריות מחזיק הכרטיס לבדוק את הרשימה המעודכנת. הכרטיס 
יכובד בהתאם לתנאים ולמגבלות המופיעים בכל עת באתר האינטרנט www.ybitan.co.il. 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/השחתה/פג תוקף , הכרטיס לא יוחלף ולא תינתן כל תמורה או פיצוי בגינו; 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 2010;  התשלום בכרטיס יזכה בכפל מבצעים למעט בבתי העסק שאינם מתירים זאת במפורש; 
הכרטיס אינו מהווה חיוב כהגדת מונח זה בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו 1986-; לבירור יתרתך בכרטיס 
ניתן לחייג למולטיפאס בטל' 077-6051717 או באתר www.tavplus.co.il. לא ניתן לרכוש את כרטיס 
הקנייה באמצעות כרטיס המזכה בהנחה נוספת ברשת; הכרטיס בתוקף ל-5 וחצי שנים מיום הוצאתו. 
הכרטיס מונפק ע"י ע.ר. צים שיווק ישיר בע"מ ח.פ. 512781154, חיים משה שפירא 1, ראשון לציון.
 FOX(MAN, WOMAN, BABY KIDS), LALINE, FOX home, The children's place,
 AMERICAN EAGLE, MANGO, BILABONG, AERIE, פוט לוקר, שילב, יאנגה, דרים ספורט- 
כולל כפל מבצעים, למעט הטבות, הנחות, מבצעי מועדון וחנויות עודפים. מגה ספורט - למעט 
- למעט חנויות עודפים. וירידים. שבילים  - למעט סניפי עודפים  נעמן  ורדינון,  סניפי עודפים. 
עודפים.  וחנויות  מועדון  למעט חברי   Minene בקופות.  במחיר מלא  רק  - תקף  סיטי  סינמה 
מחסני חשמל- למעט סלולר ואלקטורוניקה. קסטרו- למעט חנויות עודפים. ארקוסטיל- למעט חנויות 

אאוטלט וירידים.

פלוס במותגי אופנה נחשקים

4.
5.
23

מכובד בסניפי יינות ביתן, שוק מהדרין, מגה בעיר
carrefour -מגה מרקט, ביתן מרקט ו

 חנויות נוחות, טיפוח וביוטי

פלוס מותגי ילדים ותינוקות

 ניתן לממש גם באונליין
גם באונליין

 פלוס הנעלה ותיקים

 פלוס רשתות מזון מובילות בפריסה ארצית

קונים טרי יוצאים בזול

 פלוס חוויות ופנאי

 פלוס מותגי חשמל ומותגים לבית

פלוס במותגי אופנה נחשקים


