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 כרטיס חבר לשכה בלבד בהצגת
 

 ההטבות החדשות:
 

 לילדים  בחינם: למשרד הרישוי לרישיון נהיגה. בדיקות ראייה חינםבדיקות ראייה  – ""ארז אופטיקה
 כולל עדשות מיוחדות.  VOGUEלמותג  ₪ 922על כל משקפי השמש והראייה.  הנחה 03%ולמבוגרים. 

 על כל המצברים, גם המוזלים.הנחה  03% )בירושלים/חיפה/ת"א/ב"ש/אילת(:  – פ""מצברי שנ 

 בסיום  ושטיפת רכב בחינםעל עבודה וחלקים  הנחה 03%בטיפול שנתי לכל סוגי הרכב:  – דוידוב"-"מוסך מאיר
 .כל טיפול

 "סניף בו, רחוב בית הדפוס תיקונים בסניף גבעת שאולהאביזרים ועל העל  הנחה 03% – "סלולארי הדוידקה
 .בדוידקה מרכז העיר

 "על כל המוצרים ועל כל קניה.הנחה  09%)בכל סניפי ירושלים והסביבה(:  – "רשת קפה הלל 

 "בדיקת פרונט וכיוון במבצע[, תינתן  צמיגים חדשים ]גם 4או  2, תלפיות[  בקניית 26]האומן   – "סופר צמיג
 .פרונט בחינם

 "43 מ"ס 80*120פוליגל /  מ"+ מע ₪ 03 מ"ס 60*80פוליגל : רחוב בית הדפוס בגבעת שאול – "השלט ₪ +   
 מ "+ מע ₪ 03 -מ' ( 10- 6מ' ) שמשונית מחיר ל/  מ"+ מע ₪ 43  -מ'(  5)עד ' מ שמשונית מחיר ל מ"מע

 המחירים כוללים גרפיקה ./ מ "+ מע ₪ 903 –מ "ס   80*200רולאפ   

 "Jerusalem post" – 03 מע"מ  ₪ 933מלים  מודעות 033+ מע"מ למודעה,  ₪ 003 מלים מודעות +
                                                                                                                                                                                     למודעות אינצ'ים.       מחירים מיוחדיםלמודעה. 

 
 :קיימותההטבות ה

 ים ייחודים לחברי הלשכהבתנא, אשראי ומימון בתנאי מיוחדיםפתיחת חשבון  – ""בנק לאומי. 

 "ובלעדיות לחברי לשכת המתווכים, על פי הסכם חתום עם דפי נדל"ן. הנחות מיוחדות – "דפי נדל"ן 

  "ובלעדיות לחברי הלשכה בלבד, על פי הסכם חתום עם שיר"ן. הנחות מיוחדות –"שיר"ן 

  "בכל  בחינםהחברים למועדון  הצטרפות (33קניון מלחה / בן יהודה ) –"גרפוס / גרפוס פרינט
בחודש יום  90%הנחה של ₪(.  10צבירה של נקודות לקניה)שקל על כל קניה ב-הסניפים / המועדון מקנה

 ההולדת / מבצעים מיוחדים לחברי המועדון.
 

 לשכת המתווכים.ירוט באתר כל ההטבות והמבצעים הייחודיים לחברי לשכת המתווכים מופיעים בפ** 


