מועדון לקוחות  – Youהטבה מיוחדת לעובדי המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון
כרטיס מועדון הלקוחות היחידי בישראל ,אשר כנגד הצגתו ב 088 -נקודות מכירה ברחבי הארץ – מקבל הלקוח ביד ומיד מגוון הטבות
משמעותיות – לא במעמד החיוב ,לא בתנאי לסל קניה מינימאלי – אלא מידית ,במעמד הקניה.
להלן פירוט ההטבות לעובדי המרכז האוניברסיטאי אריאל ובני זוגם – במועדון אשראי – You
רשת

רשתות המגה

תחנות הדלק דור אלון
רשת חנויות אלונית
 Siאספרסו
רשת חנויות נעמן
רשת חנויות ורדינון
הטבות כלליות

סוג הטבה

מהות הטבה

מתנת הצטרפת

 08%הנחה חד פעמית -על סל
קניה ברשתות המגה
 5%הנחה

הנחה קבועה על סל קניה בסניף
מגה בעיר אריאל
הנחה קבועה על סל קניה
הנחה קבועה על  08מוצרים
הנחה בעת תדלוק סולר
הנחה בעת תדלוק בנזין –  55אוקטן
הנחה קבועה על סל קניה
הנחה קבועה על סל קניה
הנחה על כל המגוון
הנחה במעמד הקניה
הנחה במעמד הקניה
דמי חבר מועדון
הטבות והנחות משתנות
מתנת הצטרפות

 3%הנחה
 5%הנחה
הנחה בגובה  ₪ 5..5לליטר
הנחה בגובה  ₪ 8...לליטר
 08%הנחה
 5%הנחה
5%
08%
08%
פטור מתשלום
מבצעי מחיר ומגוון הטבות
המוענקות מעת לעת בכל רשתות
המועדון
שובר זוגי לארוחת בוקר

הערות

סניף מגה בול ראש העין בלבד – לא כולל כפל הנחות על סל
קניה.
בהתאם לבחירת הלקוח – מתוך רשימה של כ 388 -מוצרים
הנחה ממחיר מרבי לצרכן על פי מחירון דור אלון בשירות מלא.
הנחה ממחיר מרבי לצרכן על פי מחירון דור אלון בשירות מלא.
אלונית נוחות בלבד
סופר אלונית /אלונית בקיבוץ ובמושב (מצ"ב רשימה)

פטור מלא ,משך כל תקופת ההעסקה ,וקיום הסדר זה
בהתאם לפרסומים השונים
במסגרת ימי גיוס מרוכזים בלבד

הטבות כלליות המוענקות ללקוחות אשראי  – Youשלא במסגרת רשתות המועדון -
 כרטיס מסוג  /MasterCardדיינרס עסקי מבית חברת  , Calפתוח לשימוש בארץ ובחו"ל.
 בחירת  08רשתות – מבין מגוון רשתות המייצגות מותגים מובילים בארץ ובעולם – במסגרתם זכאי לקוח אשראי  Youלקבל
הנחה במעמד החיוב ,לדוגמא  , 5% - H&O :ארקיע  , 0% -מחסני תאורה  08% -ועוד..
 010 בבתי הקולנוע של סינמה סיטי.
 010 למגוון אטרקציות והצגות ילדים ברחבי הארץ.
 דחיית מועד חיוב עסקאות חו"ל – לשוטף  58 1ללא ריבית כולל משיכת מט"ח במכשירי . ATM
 עמלת המרה של  0%למשיכת מטבעה זר בחו"ל.
 כניסה חינם לטרקלין הסילון בנתב"ג.
 פוליסת ביטוח מועדפת לנסיעות חו"ל.
 תכנית  Cal Extraבמסגרתה מוענקות ללקוח – במסגרת אלפי בתי עסק נבחרים ברחבי הארץ – מגוון הטבות.

