אם אינך רואה מייל זה אנא לחץ כאן

הנחות בבתי עסק | אתר המועדון | עולם תרבות הפנאי | עולם הביטוח | עולם התיירות

הטבות ומבצעים  -ינואר 0202
"התו המלא" של רשת רמי לוי שיווק השקמה ב  5%הנחה
התו מכובד בכל סניפי רמי לוי לרבות כפל מבצעים והנחות ובעוד
מגוון רשתות נוספות בפריסה ארצית!
לפרטים נוספים

תו פלוס דיגיטלי מבית יינות ביתן ב  7%הנחה
ניתן לרכישה ולמימוש דרך הטלפון הנייד באמצעות קוד ארגון
 .030303התו מכובד ברשתות המזון יינות ביתן ,מגה בעיר
ושוק מהדרין ובמגוון רשתות מובילות ,בתי מלון ,ספא ועוד.
לפרטים נוספים

קבוצת שלמה בהטבות בלעדיות על רכב חדש בליסינג
פרטי תפעולי
בין ההטבות :הנחה בתשלום הראשוני ,חבילת תחזוקה במחיר
מיוחד ,התקן תדלוק אוניברסלי מתנה ועוד.
לפרטים נוספים

קבוצת שלמה בהטבות בלעדיות בליסינג פרטי בסיסי
על רכב חדש  2ק"מ
בין ההטבות :תשלום ראשוני גמיש ,חבילת תחזוקה במחיר
מיוחד ,התקן תדלוק אוניברסלי מתנה ועוד.
לפרטים נוספים

הטבות ייחודיות לעמיתי יחד ברכישת מערכת מובילאיי
מערכת מובילאיי ב  0383ש"ח במקום ב  0033ש"ח 5% +
הנחה במעמד חיוב כרטיס יחד.
לפרטים נוספים

סט סירים מבית  LAGUIOLEבהטבה מיוחדת
סט סירים  08 + 03ס"מ מקולקציית אבן שיש חדשה ב 073
ש"ח במקום  733ש"ח  +זוג סכיני ירקות מתנה ובנוסף 03%
הנחה במעמד חיוב כרטיס יחד
לפרטים נוספים

סט  3קרשי חיתוך וסכין שף מבית  LAGUIOLEבהטבה
מיוחדת
מארז שלישיית קרשי חיתוך עץ במבוק וסכין שף  5.5אינץ ב 33
ש"ח בלבד במקום  003ש"ח ובנוסף  03%הנחה במעמד חיוב
כרטיס יחד
לפרטים נוספים

אתר ארגמן מרקט  -מביאים טבע הביתה
 0.5%הנחה במעמד חיוב כרטיס יחד ובנוסף קופון על סך 03
ש"ח בקנייה מעל  833ש"ח .לפרטים נוספים

אתר קקאו מרקט  -חומרי גלם לאפייה במבצע בלעדי
 0.5%הנחה במעמד חיוב כרטיס יחד ובנוסף קופון על סך 03
ש"ח בקנייה מעל  833ש"ח .לפרטים נוספים

איילון חברה לביטוח בהטבות מיוחדות
ביטוח משכנתא וחיסכון בתנאים אטרקטיביים לחברי מועדון
יחד .לפרטים נוספים

ביטוח רכב ודירה בתנאים ומחירים אטרקטיביים
מועדון יחד בשיתוף סוכנות הביטוח  Best priceאורן מזרח
שמחים להעניק הטבה מיוחדת לעמיתי המועדון  -ביטוח רכב
ודירה במחירים ותנאים אטרקטיביים.
לפרטים נוספים

בתי עסק המעניקים הנחות

בתי עסק חדשים במועדון

בתי עסק שיצאו מהמועדון

הטבות נוספות מחכות לכם באתר המועדון www.yahadclub.co.il

