
בס"ד

a0587090666@gmail.com 058-70-90-666www.memdalet.co.il

תאריך: ג' אייר ה'תש"פ

לכבוד:  תנועת הנוער "אריאל"

הצעת מחיר: 
טריקו קצר - 13 ₪  
טריקו ארוך - 17 ₪
טריקו 3/4 - 17 ₪ 
סווטשרט - 29 ₪ 

קפוצ'ון )עם כובע וכיס( - 34 ₪ 
קפוצ'ון רוכסן )עם כובע וכיסים( - 39 ₪

ההצעה היא הצעה אחידה לכלל הסניפים.  -
מינימום פריטים בהזמנה 10 יח'.  -

משלוח חינם בכל הזמנה עד בית המזמין.  -
בהזמנה מעל 40 פריטים גלופה חינם.    -

בהזמנה מ-40 פריטים ומטה, עלות גלופה קטנה 50 ₪, גלופה גדולה 100 ₪.   -
זמן אספקה משוער עד 7 ימי עסקים )בהזמנות דחופות הלקוח יציין זאת ואנו ניצור קשר(.  -

עד להשלמת בניית אתר האינטרנט, הזמנות מתבצעות ע"י שליחת טופס הזמנה.   -

אופן הזמנה: כל קומונר/ית או מדריך/ה יבצע את ההזמנות עבור הסניף שלו. הזמנה תישלח להדפסה 
        רק לאחר קבלת אישור גרפיקה במייל מהמזמין/ה.

אופן התשלום: אשראי, העברה בנקאית. 

כרטיס מועדון:

הכרטיס הינו אישי לכל סניף וללא עלויות. )כרטיס המועדון ישלח ביחד עם ההזמנה הראשונה לבית    -
הלקוח(. 

הכרטיס מאפשר ביצוע הזמנה מהירה.   -
כרטיס המועדון מאפשר לחבריה לצבור על כל רכישה של 10 פריטים, פריט 1 חינם. )כך שבהזמנה של   -

50 חולצות הלקוח צובר על המועדון שלו 5 חולצות וכן הלאה(. 
צבירה של כל פריט הוא תקף לאותו פריט בלבד )חולצה-חולצה, קפוצ'ון-קפוצ'ון וכו'(.  -

סביב תאריכים מיוחדים )חודש ארגון, ימי הולדת לסניף, מחנות וכו'( ייתכן ויהיו מבצעים או הנחות     -
מיוחדות לחברי מועדון בלבד. 

הצבירה תקף לשנה אחת בלבד. הצבירה מתאפסת בכל תחילת שנה עברית )א' תשרי(.  -
ניתן לממש את חולצות הצבירה רק מהזמנה הבאה.  -

ניתן לצבור עד 20 פריטים סה"כ במועדון, אחרי מימוש יתאפשר להמשיך לצבור עד סוף השנה העברית.   -
מימוש הצבירה לא מצטרפת להטבות של גלופות ורק על בסיס זמינות מלאי ואינן מצטרפות לצבירה    -

נוספת.
בהזמנות הכוללות את חולצות הצבירה, מינימום הזמנה 10 יח' לא כולל את חולצות הצבירה.  -

בברכה,
       מ.ד. הדפסות


