אם אינך רואה מייל זה אנא לחץ כאן
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הטבות ומבצעים  -אפריל 7102
חוברת ההטבות והמבצעים של אביב פסח 7102
הנהלת מועדון "יחד" וכל הצוות מאחלים לעמיתי המועדון ובני משפחותיהם חג פסח שמח!
שיהיה לכם חג של פריחה וסיפורים ,צחוק ושמחה ,כייף וטיולים ,הטבות ומבצעים .מצרפים
לברכות את חוברת אביב פסח  7102עם מיטב בתי העסק בארץ בתחום התיירות והצרכנות.

שמרת הזורע  -מבצעים חגיגיים על רהיטים
 72%הנחה על הפריט הראשון 42% ,הנחה על הפריט השני 22% ,הנחה על הפריט
השלישי 42% ,על הפריט הרביעי ובנוסף  4%הנחה במעמד חיוב כרטיס אשראי מועדון
"יחד".

 - Fuxtecעגלת קמפינג  /חוף חדשה ואיכותית ב  01%הנחה
עגלת קמפינג  /חדשה ואיכותית מגרמניה הופכת כל יציאה מהבית לפשוטה כל כך ,שלא תבינו
איך הסתדרתם קודם .ההנחה במעמד הקנייה עם קוד הקופון .Yahadclub10 -

 MDמנדלבוים מערכות שינה מתקדמות ב  01%הנחה על מזרן דגם נפטון
בנוסף מגן מזרן מתנה וגם  4%הנחה במעמד חיוב כ .אשראי יחד.

 - King Davidבהטבה מיוחדת על מזרן דגם "פרפקשן"
מזרן פרפקשן ב  7222ש"ח במקום  1110ש"ח וזוג כריות ויסקו מתנה! בנוסף  4%הנחה
במעמד חיוב כ .אשראי יחד.

שלמה  SIXTבהטבה מיוחדת ברכישת רכב חדש  1ק"מ ויד שניה
אותו אוטו בפחות כסף למכוניות חדשות  1ק"מ ולמכוניות יד שניה בהטבת מימון  21,111ש"ח
ב 21 -תשלומים שווים ללא ריבית וללא הצמדה  +מנוי שטיפומט שנתי  +חיישני רוורס +
התחייבות לטרייד אין עתידי ועוד הטבות בלעדיות לחברי המועדון.

 check upבמבצע אביבי בלעדי לעמיתי יחד
המבצע כולל  -כיוון פרונט בטכנולוגיית תלת מימד ב  22ש"ח בלבד .בנוסף  4%הנחה במעמד
החיוב.

קל נופש במבצעים אביביים לחופשות בארץ ובחו"ל
מגוון יעדים בחו"ל באפריל ומאי :ספרד ,בולגריה ,איטליה ורומניה ,וחופשות באילת ובצפון
הארץ .בנוסף  4%הנחה במעמד החיוב.

טסים לחו"ל עם  SIMשל  Bglobalבהטבות מיוחדות
בלעדי לעמיתי יחד  SIM -בינלאומי ב  45ש"ח בלבד במקום  25ש"ח SIM ,לארה"ב ב $44
בלבד במקום  $14ובנוסף  01%הנחה במעמד החיוב.

 Franco Oroתכשיטים ב  71%הנחה על כל התכשיטים
הנחה של  04%במעמד הקנייה  +הנחה של  4%במעמד החיוב .קוד קופון למימוש ההנחה -
". "YAHAD5

אביב שמח בתאטרון אורנה פורת  -מגוון הצגות בחופשת הפסח
מחירים מיוחדים  14-44 -ש"ח (במקום  21-14ש"ח) בציון קוד ההטבה  121במעמד ההזמנה.

חמת גדר מציגה מועדים לקרקס ב  71%הנחה למשלמים בכ.אשראי יחד
בפסח הזה מגיעים לחמת גדר ,ענקים על קביים ,ליצנים ,קוסמים ,לוליני טרפז ,להטוטני אש
ועוד הפתעות.

מוקד הרכב פ"ת  -פחחות ,מכונאות וכיוון פרונט בהטבות מיוחדות
הנחה של  04%במעמד החיוב כ .אשראי יחד ובנוסף :קפה ומאפה מתנה בכל טיפול ברכב +
שינוע עד הבית באזור גוש דן ללא תוספת תשלום  +שטיפת הרכב פנימי  +חיצוני בכל טיפול
ברכב.

חני אורטופדיה במבצעים מיוחדים על מדרסים בהתאמה אישית
מחירים אטרקטיביים לחברי המועדון  4% +הנחה במעמד החיוב על מדרסים בהתאמה
אישית המתאימים לספורטאים ,פלטפוס ובעיות משקל ,מדרסים פונקציונלים המתאימים
לסוכרתיים ודורבן ,מדרסי נוחות לעמידה ממושכת ,הליכה ושימוש יומיומי.

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

