הזמנה לרכישת תווי קנייה אלקטרוניים לבתי עסק וחברות בלבד
*אנו שמחים להזמין את תווי הקנייה האלקטרוניים  Dream Cardשל קבוצת  FOXהתקפים גם במבצעים והנחות המיועדים לכלל הלקוחות* וניתנים למימוש במותגים:

ע.מ/ח.פ

שם החברה
שם איש קשר (מזמין)

נייד

תפקיד
טל’ נוסף
דוא”ל

פקס
כתובת החברה

מס’

רחוב

קומה

עיר

ת.ד

*הכרטיס הנו תו קנייה *הכרטיס נרכש בהנחה מהסכום הטעון בו *לא ניתן לבטל הזמנה זו לאחר שליחתה *לא תתאפשר החזרת כרטיסים/קודים *מימוש הכרטיס בכפוף לתנאים המופעים מטה *ככל שהכרטיס נשלח
כקוד דיגיטלי ,האחריות על שליחתו חלה על החברה המזמינה בלבד .החברה המזמינה מתחייבת לצרף לכל קוד קישור לתנאי המימוש הכתובים מטה לרבות רשימת החנויות .החברה המזמינה מתחייבת לפעול ע"פ
דין בעניין זה לרבות קבלת הסכמתו של כל לקוח/עובד אליו נשלח הקוד .החברה המזמינה מתחייבת לפצות ולשפות את פוקס מיד עם דרישתה הראשונה ,בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או חיוב שתחויב פוקס
בגין האמור *החברה המזמינה רשאית להעביר את הכרטיסים ללא תמורה לעובדיה או לקוחותיה ,לפי העניין ,בלבד .החברה המזמינה אינה רשאית למכור ו/או להעביר (בתמורה או ללא תמורה) את הכרטיסים לצד
ג' *החברה המזמינה אינה רשאית לעשות שימוש בקניינה הרוחני של קבוצת פוקס לרבות שמה ו/או סימניה המסחריים ללא קבלת הסכמתה על כך מראש ובכתב *החברה המזמינה מתחייבת לשמור את פרטיה של
הזמנה זו בסודיות מוחלטת*.חתימה על טופס הזמנה זה מהווה הסכמה לקבלת דיוור אודות פרסומים ומבצעים של קבוצת פוקס ויזל בע”מ לרבות חברות הבנות שלה ומותגי הקבוצה וכן כל חברה או מותג שיתווסף
בעתיד לקבוצה המיועדים למגזר העסקי באמצעי המדיה /התקשרות השונים לרבות דוא"ל וסמס .לא חלה חובה חוקית למסור את הפרטים וכן ניתן לבטל הסכמה זו בכל עת באמצעות הודעה בכתב למשרדנו.עם
קבלת התמורה תפיק  FOXקבלה בגין רכישת התוים.
כמות התווים המבוקשת* :סכום מינימלי להזמנה ( ₪2000 :לאחר הנחה)

כמות כרטיסים בשווי ₪ 50

כמות כרטיסים בשווי ₪ 100

כמות כרטיסים בשווי ₪ 200

כמות כרטיסים בשווי ₪ 500

אחר

₪
•סה”כ שווי כרטיסים:
•סה”כ נמענים לקבלת הכרטיס (כמות המתנות):
•סה"כ  %הנחה:
₪
•סה”כ לתשלום אחרי הנחה:
אופן אספקה (הקף בעיגול אלטרנטיבה מעודפת)
איסוף עצמי בתיאום מראש מרחוב החרמון  6קריית שדה התעופה  /באמצעות שליח
מועד אספקה (עד  10ימי עסקים מיום פרעון התשלום בפועל במזומן/אשראי/המחאה)
תנאי תשלום :אשראי  /המחאה  /העברה בנקאית  /מזומן (הקף בעיגול אלטרנטיבה מועדפת)
אשראי
נא לחייב את חשבוני בכרטיס אשראי______________________________ מס’ הכרטיס ___________________________________________________________________________ תוקף הכרטיס
ת.ז
שם בעל הכרטיס
 3ספרות אחרונות
העברה בנקאית
פרטי החשבון :בנק לאומי ,סניף  ,800חשבון  ,34320/54ע”ש פוקס ויזל בע”מ.
חותמת החברה:
חתימה:
אנו מצהירים כי הזמנה זו נחתמה ע”י מורשה חתימה של החברה ,באופן המחייב את החברה.
נא לצרף אישור זכויות חתימה.
נא לצרף אישור רו״ח ואישור ניהול ספרים  /תעודת רישום.

תנאי מימוש תו הקנייה:
*תקף גם במבצעים והנחות המיועדים לכלל הלקוחות *לא ניתן למימוש במקביל להטבות  /מבצעי מועדון ובאתר הסחר* .הכרטיס אינו מהווה כרטיס חיוב כהגדרתו בחוק כרטיסי החיוב התשמ”ו .1986
*לא ניתן להמרה למזומן ולא יינתן עודף או זיכוי בגין שימוש חלקי* .גניבה  /אובדן  /השחתה-באחריות המחזיק בלבד* .לא ניתן לרכוש כרטיס מתנה/או עודפים* .הכרטיס יזכה את המחזיק בו עד לגובה
הסכום הטעון בו* .כרטיס פגום  /מזויף לא יכובד* .רשימת המותגים עשויה להתעדכן מעת לעת ,ללא מתן הודעה מוקדמת .לבירור יתרהwww.gift-card.co.il / 03-6177808 :
לבירורים בנוגע לביצוע רכישה יש לפנות ל info@dreamcard.co.il
www.dcgift.co.il | 5495

*

