רשימת בתי העסק המכבדים את כרטיס הנוער  kzקדימה צורן
 פז פיצוחי זהב ( ליד שופרסל צורן מרכז מסחרי) 10% -הנחה על כל מוצרי
החנות ,למעט שתייה וסיגריות.
 שלגוגו ( מרכז מסחרי צורן) -על כל קניית קרטיב  1+1מתנה.

 צילום זהר ( צומת תל מונד ליד ה 10% -)wearhouse -הנחה על כל פריטי
החנות למעט מצלמות.

 היכל הספורט ( מתחם רולדין) 20% -הנחה על הנעלה 10%,על ביגוד וציוד ספורט.

o
 מוניות שלומי אבוטבול 10% -הנחה על כל נסיעה.


 מספרת ערן ( מרכז מסחרי בנה ביתך) 20% -הנחה תספורת לכל הלקוחות
החדשים.



 בשביל הבאגט ( ליד מטעמי ניסים וחם על האש קדימה) 20% -הנחה בקניית
מאפים בלבד עד .₪ 15

 בגטינה ( מרכז צורן) 10% -הנחה על כל מוצרי החנות ,למעט שתייה.

o
 דולצ'ה גלידה ( מתחם רולדין) 12% -הנחה על כל מנות יוגורט .לא כולל סופ"ש.

o

 ג'ולייטה גלידה ופיצה ( מרכז מסחרי קדימה) -ברכישת פיצה זכאי לגביע גלידה
בכל גודל שרוצים.


 אואזיס ( ליד חומוס אליהו) 10% -הנחה על כל מוצרי החנות ,למעט שתייה
ומשלוחים.


 פיצה פצץ ( מרכז מסחרי קדימה ליד הבאר) 10% -הנחה על כל מוצרי החנות,
למעט שתייה.



 דומינוס פיצה ( מתחם רולדין) 10% -הנחה בכל קנייה של מגש פיצה ,לא כולל
מגש פיצה אישית .בנוסף ,תוספת חינם לכל פיצה אישית.



 פיצה רום ( מרכז מסחרי צורן) -ברד בחינם בקניית פיצה.


 פיצה אורגנו ( מרכז מסחרי בנה ביתך) 20% -הנחה בקניית מוצרי החנות.



 פיצה פלוס ( מרכז מסחרי קדימה במקום מקסיקנו) – מגש פיצה ב.₪ 22-



 פסטה ( ליד חומוס אליהו) – שתייה קרה חינם תה קר ולימונדה בקניית מנת
פסטה לסועד.


 חם על האש ( מרכז מסחרי קדימה) 25% -הנחה בקניית בגט /פיתה במבחר
בשרים.


 מטעמי ניסים ( מרכז מסחרי קדימה) 25% -הנחה על כל מוצרי החנות.


 בורגרים ( מתחם רולדין) 20% -הנחה על כל מוצרי החנות.


 שווארמה עולמי ( מרכז מסחרי צורן) -בקניית מנת שווארמה שתייה חינם.

 קפטן בורגר ( ליד חומוס אליהו)  10% -הנחה על כל מוצרי החנות ,למעט
שתייה.



 סאב בורגר צורן ( מרכ ז מסחרי צורן) ₪ 25 -ארוחת ילדים .בגט עם שניצל /חזה
עוף  ₪ 30כולל צ'יפס ושתייה .ארוחת בורגר  220גרם כולל תוספות ושתייה
גדולה ל 3-נערים ב . .₪ 150-ארוחת בורגר  220גרם כולל תוספות ושתייה גדולה
ל 4-נערים ב.₪ 188 -


 אצל קמילה מסעדת בשרים ( מרכז מסחרי צורן) -שניצל בבגט בעלות .₪ 20
בנוסף 5% ,הנחה על כל קנייה ממוצרי החנות.

 חומוס אליהו ( ליד מתחם רולדין)  -כוס לימונדה חינם בקניית מנה גדולה .בנוסף
כל  4נערים זכאים למנת צ'יפס גדולה חינם בקניית ארוחה.


 פלאפל בר ( מרכז מסחרי צורן) -גזוז חינם בקניית מנת פלאפל בעלות של .₪ 15

 הפינה של אדם ( מרכז מסחרי קדימה) -שתייה חינם בקניית כל מנה.

נקודות חשובות


ההצטרפות לחברות בכרטיס מתבצעת דרך הודעת וואצסאפ עם פרטים מלאים :שם
מלא ,גיל ,כיתה וביה"ס .טלפון לבירורים והצטרפות :אורי .054-8672215



חובה בכל הגעה לבית העסק להגיע עם הכרטיס הדיגיטלי האישי המופיע בנייד
ולהציגו בפני בית העסק .רק חברות בקבוצת הווצסאפ תקנה הנחה.



לא יוצאים מקבוצת הוואצסאפ אחרת ההנחה והחברות מתבטלת.



רשימת בתי העסק תתעדכן כאן ובאתר המועצה בהתאם לשינוי במבצעים /הוספת בתי
עסק שיצטרפו ועוד.



תוקף המבצעים עד ה  31/8/19או עד גמר המלאי.

 ההנחה תינתן רק לחברי קבוצת " נוער קדימה צורן " .kzcard

