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תנאים והגבלות לשימוש בכרטיס:
*כפוף לתנאים המפורטים בעלון הנלווה ל * giftcard-רשימת הרשתות עשויה להשתנות מעת לעת,
כמפורט באתר  maxובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של  * maxבעת המרת הכרטיס מכרטיס פיזי
לכרטיס דיגיטלי יחולו שינויים ברשימת הרשתות * הכרטיס אינו ניתן להמרה למזומן ולא יינתן עודף
או זיכוי בגין שימוש חלקי * הכרטיס לא יוחלף ,לא יכובד ולא תינתן כל תמורה ,פיצוי או החזר כספי
בגין אובדן  /גניבה  /אי-שימוש  /השחתה  /זיוף * תוקף הכרטיס 5 :שנים מיום הנפקתו *  maxו/או
בתי העסק רשאים לשנות או לבטל את המבצע/ההטבה בכל עת וללא הודעה מוקדמת * המוצרים/
השירותים באחריות בית העסק בלבד * לבירור יתרה בכרטיס היכנסו לאתר gift-card.co.il :או
היכנסו לאפליקציית מקס.
לא ניתן לרכוש באמצעות הכרטיס תווי קניה ו/או שוברי מתנה .לא ניתן לשלם בכרטיס באתרי
האינטרנט ובחנויות עודפים ,אלא אם כן מצוין אחרת תחת מגבלות הרשת.
•שקם אלקטריק :לא כולל מוצרים ממחלקות סלולר וטכנולוגיה .ניתן לרכוש באמצעות הכרטיס עד
 ₪ 1,000מסכום העסקה.
•BIRKENTOCK, ORIGINAL'S, SAUCONY, INTIMA ,POLGAT ,FOOT LOCKER ,GOLF
KIDS&BABY ,GOLF&Co, GOLF ,AERIE ,FOX ,FOX HOME ,AMERICAN EAGLE, ASICS,
QUIKSILVER ,BOARDRIDERS, ROXY, BILLABONG, LALINE, YANGA, DREAM SPORT
 ,OFFLINE, THE CHILDRENS PLACE, TERMINAL Xעמנואל ,שילב ,מיננה :ללא הנחות ו/או
זיכוי מועדון לא כולל מוצרי סוג ב' וחנויות עודפים
• :Kedsאין כפל מבצעים והנחות מועדון ,לא ניתן לממש בסניפי עודפים.
•המשביר לצרכן :ללא הנחות מועדון .לא כולל מוצרי חשמל ,מוצרי זכיינים ,מזון לתינוקות ,תרופות
מרשם וחיתולים.

• :ICE CUBE ,H&O ,Delta Kitanללא הנחות מועדון.
• :FACTORY 54ללא הנחות מועדון ,לא ניתן לממש בחנויות עודפים ובדיוטי פרי נתב״ג.
•Michael Kors ,HUGO BOSS ,Armani Exchange ,FRED PERRY ,LEVIS ,Calvin Klein
PAUL&SHARK, TOMMY HILFIGER ,Juicy Couture, PUMA, PETIT BATEAU, LACOSTE,
 : DIESELללא כפל הנחות ומבצעים .לא ניתן לממש בחנויות עודפים ובדיוטי פרי נתב”ג.
•סטימצקי :לא כולל מוצרים במחירי מבצע ,ספרי לימוד ,כתבי עת ,עיתונים ,מוצרים אלקטרונים
ודיגיטליים ,מגזינים ואנציקלופדיות .לא ניתן לממש בירידים בחנויות נתב"ג ,רמון ונקודות מכירה
זמניות של הרשת.
•גוד נייט ,עמינח סנטר :American Comfort ,ניתן לרכוש באמצעות הכרטיס עד ₪ 500
מסכום העסקה.
• :TIKVTIK ,Desigual ,LONGCHAMP ,Superdry ,TOUS ,SABONאין כפל מבצעים והנחות.
• :Adidasלא ניתן לממש בחנויות עודפים וסניף ירושלים.
• :REPLAY ,STEVE MADDEN ,NYOUכולל עודפים.
•נופשונית אטרקציות :אפשרות תשלום בכרטיס תנתן לרוכש ממחיר הקופה הגבוה.
•נופשונית צימרים :מחיר שובר החל מ .₪ 545-השוברים כוללים אירוח זוגי בבקתות רומנטיות
וארוחת בוקר .הזמנת שובר תתבצע באמצעות מרכז ההזמנות של “נופשונית”בטל':
 03-5234754ע”ב מקום פנוי.
•נופשונית ספא :מחיר שובר החל מ .₪ 275-השוברים כוללים עיסוי בקליניקה או בבית הלקוח
וכניסה לאתרי הספא .הזמנת שובר תתבצע באמצעות מרכז ההזמנות של “נופשונית” בטל’:
.03-5234754

• :ACE ,AUTODEPOTניתן לרכוש באמצעות הכרטיס עד 50%מסכום העסקה .אין כפל מבצעים
והנחות ,לרבות הנחת מועדון .לא כולל מחלקות סוכות ,תאורה ,שטיחים ,מזגנים ,אלקטרוניקה,
סלולר ,מחשבים וציודם ומחסנים.
•מגה ספורט ,מגה קידס :אין כפל מבצעים והנחות .ניתן לממש בחנויות עודפים .לא ניתן לממש
בסניף אילת ”מול הים” וסניף באר שבע.
•סינמה סיטי :לא ניתן לבצע הזמנות באינטרנט/טלפון .המימוש ממחיר קופה מלא .לא כולל
 ,VIPהקרנות תלת מימד והצגות מיוחדות .לא ניתן לממש בסופי שבוע ,ערבי חג וחגים .ניתן
לממש במזנוני סינמה סיטי.
• :DAPHNA LEVINSONללא מבצעי מועדון  VIPומבצעי סוף עונה .אין כפל מבצעים והטבות
באתר הסחר.
• :NAUTICAאין כפל מבצעים והנחות מועדון  ,Superfriendsלא ניתן לממש בסניף נצרת
ובאתר האינטרנט.
•לונה פארק :לא כולל מזנון.
•הום סנטר :לא ניתן לרכוש קופונים ,שטיחים ,תאורה ,מוצרי רכב ,סוכות ,מסכים ,פרקטים,
מוצרי חשמל לבנים ,סלולר .במחלקות חשמל ,מטבחים ,ארונות קיר ,מחסנים ,עץ ודלתות
תוגבל הרכישה באמצעות הכרטיס עד  .₪ 400לא ניתן לרכוש בתווי שי במחלקה העסקית.
ניתן לרכוש באמצעות הכרטיס עד 50%מסכום העסקה.
•  :LADY COMFORTאין כפל מבצעים והנחות ,ללא הנחות מועדון.
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•קפה נטו :לא תקף בעיסקיות ,אין כפל מבצעים (קפה ומאפה ,קפה וחצי כריך וטעינות במועדון
הלקוחות) .כשרות הסניפים בהתאם לאמור באתר האינטרנט של בית העסק.
•רשת ישרוטל :ניתן לרכוש באמצעות הכרטיס עד  ₪ 500מסכום העסקה .התשלום יבוצע
במחלקת הקבלה במלונות בלבד .לא ניתן לבצע תשלום ישיר במסעדות/ספא/חנויות אחרות.
• :PERSONAL TRAINERSאימוני כושר עם מאמנים אישיים עד בית הלקוח .לא כולל מבצעים.
והטבות ,תקף ברכישה טלפונית.
•רשת מלונות אסטרל ,מלכת שבא מבית מלונות אסטרל :ללא כפל מבצעים והנחות .התשלום
יבוצע דרך מרכז ההזמנות בטלפון מספר 08-6388848
•הדקה ה :90-למימוש ברכישת חבילות לחו''ל מעל  ,$1,000ניתן לרכוש באמצעות הכרטיס עד
 ₪ 1,000מסכום העסקה .למימוש ברכישת חבילות לארץ מעל  ,₪ 2,000ניתן לרכוש באמצעות
הכרטיס עד  ₪ 500מסכום העסקה.
• :HOME STYLEלא ניתן לממש בסניפי עודפים.
•א.ל.מ :ניתן לרכוש באמצעות הכרטיס עד  %50מסכום העסקה ,לא כולל מוצרי מחשוב ומוצרי
טכנולוגיה .לא כולל סניפי נתב"ג.
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