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תנאים והגבלות לשימוש בכרטיס:
כרטיס GiftCard דיגיטלי )ככל שלא הומר מכרטיס GiftCard פיזי, באמצעות אפליקציית MyGift(, יכובד 
 ,max של MyGift בהתאם לתוקף הכרטיס ולתנאים ולמגבלות המופיעים להלן, ובכפוף לתנאי אפליקציית
המהווים חלק בלתי נפרד מהם • תוקף הכרטיס הנטען הינו 5 שנים • לאחר תום תוקף הכרטיס, הכרטיס 
המתואם  ובאתר  באפליקציה  מופיעים   ) cvvתוקף ו כרטיס,  )מספר  הכרטיס  • פרטי  יוחלף  ולא  יכובד  לא 
• התנאים והמגבלות המופיעים להלן עשויים להשתנות מעת  בלחיצה על כפתור "לתשלום בקופה" 
לעת בהתאם למדיניות הרשת ואישור מנפיקת הכרטיס לרבות במקרה של הפסקת פעילות הרשת 
בתי  את  לשנות  הזכות  את  לעצמה  שומרת  הכרטיס  • מנפיקת   gift-card.co.il באתר  ומעודכנת 
העסק בהם יכובד הכרטיס לרבות הפסקת פעילות של רשת • הכרטיס מזכה את המחזיק בו עד לגובה 
הסכום הרשום לזכותו • ככל שהכרטיס הדיגיטלי לא הומר מכרטיס פיזי, הכרטיס אינו ניתן להמרה לפלסטיק 
או למזומן ולא יינתן עודף בגין שימוש חלקי בכרטיס, אלא תתבצע הפחתה של הסכום הטעון בו • במקרה של 
החזרת מוצר/ביטול העסקה: ביטול עסקה יתאפשר בחלק מהרשתות ולפי מדיניות הרשת, ובתנאי שעסקת 
הביטול תקבל אישור מחברת האשראי ומבית העסק ושסכום הביטול הינו בגובה עסקה שנעשתה בכרטיס 
• ברשת שלא יתאפשר ביטול עסקה יינתן שובר זיכוי • במקרה של אובדן /אי שימוש /נתונים, פגמים ו/או 
תקלות במכשיר ו/או בחומרה ו/או בתוכנה אחרת כלשהן אשר הביאו לאבדן הכרטיס, הכרטיס לא יוחלף ולא 
תינתן כל תמורה או פיצוי בגינו • על מנת לצמצם ככל הניתן נזקים, עליך לבצע מפעם לפעם גיבויים, לרבות 
לפני הורדת ו/או התקנת כל גרסה של האפליקציה • הכרטיס אינו כרטיס תשלום כהגדרתו בחוק שירותי 
• כרטיס שנטען כדין שווה כסף –  תשלום, התשע"ט-2019• שימוש בכרטיס מהווה הסכמה לאמור לעיל 
שימרו על מכשירכם במקום בטוח • לא ניתן לממש את הכרטיס ברכישה סיטונאית • המוצרים או השירותים 
• שמות הרשתות עשויים להשתנות בהתאם  המוצעים ברשתות הינם באחריות הבלעדית של הרשתות 

למדיניות החברות • רכישת מוצרים הנמכרים במבצעים והנחות ו/או מתן הנחות מזומן באמצעות הכרטיס 
 max • • הכרטיס יכובד בחנויות המופעלות במסגרת הרשתות בישראל בלבד  כפופה למדיניות הרשתות 
המוצרים  מוקדמת.  הודעה  וללא  עת  בכל  המבצע/ההטבה  את  לבטל  או  לשנות  רשאים  העסק  בתי  ו/או 

והשירותים באחריות בתי העסק בלבד • התמונות להמחשה בלבד

•  לא ניתן לרכוש באמצעות הכרטיס תווי קנייה ו/או שוברי מתנה. לא ניתן לשלם בכרטיס באתרי האינטרנט 
ובחנויות עודפים, אלא אם כן מצוין אחרת תחת מגבלו הרשת

• H&O ,Delta ,Kitan: ללא הנחות מועדון.
• המשביר לצרכן: ללא הנחות מועדון. לא כולל מוצרי חשמל, מוצרי זכיינים, מזון לתינוקות, תרופות מרשם 

וחיתולים.
 INTIMA ,POLGAT ,TNT ,GOLF Kids&Baby ,GOLF&Co ,GOLF ,Aerie ,FOX ,FOX Home  •

 ,AMERICAN EAGLE , The Children's PLACE ,QUIKSILVER ,BOARDRIDERS ,ROXY
BILLABONG ,LALINE, שילב, Foot Locker ,TERMINAL X ,: ללא הנחות ו/או זיכוי מועדון. לא 

כולל מוצרי סוג ב' ועודפים.
• Keds: אין כפל מבצעים והנחות מועדון, לא ניתן לממש בסניפי עודפים.

• גוד נייט, עמינח סנטר, American Comfort: ניתן לרכוש באמצעות הכרטיס עד 500 ₪ מסכום 
העסקה.

• FACTORY 54: ללא הנחות מועדון, לא ניתן לממש בחנויות עודפים ובדיוטי פרי נתב"ג
  Michael Kors ,HUGO BOSS ,Armani Exchange ,FRED PERRY ,LEVIS ,Calvin Klein•

• FACTORY 54: ללא הנחות מועדון, לא ניתן לממש בחנויות עודפים ובדיוטי פרי נתב"ג
 Michael Kors ,HUGO BOSS ,Armani Exchange, LEVIS ,Calvin Klein  PAUL&SHARK•

TOMMY HILFIGER ,Juicy Couture, PUMA, PETIT BATEAU, LACOSTE, DIESEL : ללא כפל 
הנחות ומבצעים, לא ניתן לממש בחנויות עודפים ובדיוטי פרי נתב״ג. 

• Asics ,BIRKENTOCK ,Original's: ללא מבצעי מועדון. וללא חנויות אאוטלט.
• מגה ספורט, מגה קידס: אין כפל מבצעים והנחות. ניתן לממש גם באתר האינטרנט.

• Adidas: לא ניתן לממש בחנויות עודפים וסניף ירושלים.
• REPLAY ,STEVE MADDEN: כולל עודפים.

•  דור חדש בשוברים: רכישת שובר באמצעות מרכז ההזמנות של "דור חדש בשוברים" בטל':03-5322313 
. לא כולל ארוחות עיסקיות.

ובאתר  נצרת  בסניף  לממש  ניתן  לא   ,Superfriends מועדון  והנחות  מבצעים  כפל  אין   :NAUTICA  •
האינטרנט.

• DAPHNA LEVINSON: ללא מבצעי מועדון VIP ומבצעי סוף עונה. אין כפל מבצעים והטבות באתר הסחר.
• LADY COMFORT: אין כפל במצעים והנחות, ללא הנחות מועדון.

•  הום סנטר: לא ניתן לרכוש קופונים, שטיחים, תאורה, מוצרי רכב, סוכות, מסכים, פרקטים, מוצרי חשמל 
ודלתות תוגבל הרכישה באמצעות  לבנים, סלולר. במחלקות חשמל, מטבחים, ארונות קיר, מחסנים, עץ 
הכרטיס עד 400 ₪. לא ניתן לרכוש בתווי שי במחלקה העסקית. ניתן לרכוש באמצעות הכרטיס עד 50% 

מסכום העסקה.
•  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. 
• קפה נטו: לא תקף בעיסקיות, אין כפל מבצעים (קפה ומאפה, קפה וחצי כריך וטעינות במועדון הלקוחות(.

במחלקת  יבוצע  התשלום  העסקה.  מסכום   ₪ עד 500  הכרטיס  באמצעות  לרכוש  ניתן  ישרוטל:  •  רשת 
הקבלה במלונות בלבד. לא ניתן לבצע תשלום ישיר במסעדות/ספא/חנויות אחרות.

• PERSONAL TRAINERS: לא כולל מבצעים והטבות
• נופשונית אטרקציות: אפשרות תשלום בכרטיס תינתן 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': 03-5234754. ע”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. 

•מיננה: לא כולל מבצעים והטבות לחברי מועדון, שוברים/קופונים נוספים. לא כולל חנויות עודפים.

הכרטיס מונפק ע"י מקס איט פיננסים בע"מ. יתרת הכרטיס ניתן לראות באפליקציית mygift או באתר מותאם  |  רשימת הרשתות עשויה להתעדכן מעת לעת.  |  ניתן לצפות ברשימה המעודכנת באפליקציית mygift או באתר מותאם

למימוש באונליין

ילדים ההזדמנות שלך 

להתפנק...


