תקנון התו המלא:
תוקפו של הכרטיס חמש שנים ממועד הנפקתו וכמצוין על גבי כל כרטיס .לאחר מועד זה ,לא יכובד ולא יוחלף הכרטיס.
הכרטיס משמש לרכישת מוצרים ברשתות המכבדות אותו והמופיעות באתר האינטרנט של החברה ,עד לגובה הסכום
הטעון בו כדין.
הכרטיס יכובד בהתאם לתנאים ולמגבלות המופיעות אף הן באתר האינטרנט של החברה.
לא ניתן לרכוש סיגריות באמצעות התו המלא.
במקרה של אובדן/גניבה ,הכרטיס לא יוחלף ולא תינתן כל תמורה או פיצוי בגינו.
כרטיס פגום/מזויף לא יכובד.
לא תתאפשר החזרת תווי שי אלא על פי הוראות הדין.
לא ניתן לממש את הכרטיס בחנויות האון ליין ולא ניתן לשלם חשבונות חשמל וטלפון ו/או למשוך מזומנים באמצעות
התו.
הסכום הטעון בכרטיס אינו ניתן להמרה למזומן ולא יינתן עודף בגין שימוש חלקי בו.
לא ניתן לבטל עסקה שהתבצעה בכרטיס ,אלא במתן שובר זיכוי על פי מדיניות בית העסק.
כרטיס זה אינו כרטיס חיוב כהגדרתו של מונח זה בחוק כרטיסי חיוב ,התשמ"ו .1986
כל אדם המחזיק בכרטיס זה מצהיר בעצם ההחזקה כי הוא מסכים לאמור לעיל.
לבירור היתרה בכרטיס ניתן להתקשר לטלפון ( 03-6364664מענה קולי  24שעות ביממה) או לבדוק באתר
האינטרנט:
WWW.ISRACARD.CO.IL
ניתן לבדוק יתרה גם באתר האינטרנט https://tav.rami-levy.co.il/
הכרטיס מונפק ע"י רמי לוי שיווק השקמה בע"מ ח.פ  513770669רח' צלע ההר  17מודיעין
WWW.RAMI-LEVY.CO.IL

רשימת הרשתות בהן יכובד הכרטיס עשויה להתעדכן מעת לעת ללא הודעה מוקדמת למחזיקי הכרטיס; מנפיקת הכרטיס
שומרת על זכותה לשנות את כמות ,סוג וזהות הרשתות בהן יכובד הכרטיס (לרבות הפסקת פעילות של רשת במסגרת התו
המלא) .רשימה עדכנית וקובעת של הרשתות המכבדות את התו מופיעה באתר
https://tav.rami-levy.co.il/
רשימה זו כאמור עשויה להתעדכן מעת לעת ,ללא הודעה למחזיק הכרטיס ,ועל מחזיק הכרטיס חלה האחריות לבדוק את
הרשימה העדכנית .הכרטיס יכובד בישראל בלבד .המוצרים ו/או השירותים המוצעים ברשתות שבהן מכובד הכרטיס,
הינם באחריות הבלעדית של הרשתות.
לא תתאפשר החזרת תווי שי אלא על פי הוראות הדין
יתכנו הבדלים בין התו הדיגיטלי לבין התו הפלסטיק במותגים בהם ניתן לממש
תנאי מימוש
* Kitan, max Moretti, blue bird, intima, polgat, golf&kids, golf&co,&golf
חברי המועדון לא יהיו זכאים לצבירת נקודות בגין רכישות שיבוצעו בכרטיס המתנה ,לא תקף באתרי האינטרנט של
קבוצת גולף.
*  - Toys r usניתן לרכוש מוצרי משחקים וצעצועים בלבד .לא כולל כפל מבצעים וקופונים.
* -Emporium, ralph lauren, timberland, nautika, SBNלא כולל חנויות עודפים ואתר האינטרנט של הרשתות
*  -H&Oלא תקף להנחות ו/או מבצעים לשוטרים וכוחות הביטחון.
* סינמה סיטי -לא כולל כפל מבצעים ,לא ניתן לשימוש במזנונים ,לרכישה בקופות בתי הקולנוע בלבד.
* במותגי הפנאי והנופש (מסעדות ,בתי קפה ,אטרקציות ,בתי קולנוע ,ספא ומלונות) – לא כולל ארוחות עסקיות וללא
כפל מבצעים .יש לבדוק רשימת סניפים משתתפים טרם השימוש.

