
 
 : דיסקונט למשפחה

  מבצעים והטבות ללקוחות בנק דיסקונט
 פתיחת שנת הלימודים ותקופת החגים עם

 
 

שנת הלימודים  ה של הטבות אטרקטיביות ללקוחותיו עם פתיחתנט מציע שורבנק דיסקו

 :ולקראת תקופת החגים במוסדות החינוך

 

Uהטבות מפתח דיסקונט: 

החג , חנייה חינם במשך כל היום בחניוני סנטרל פארק נבחרים ברחבי הארץ בערבי החג 

בהתאם לתנאי השימוש המופיעים באתר מפתח דיסקונט ולשעות פעילות  .וחול המועד

 . החניון

 2.5%) + תו פלוס(הנחה ברכישת תווי קנייה של יינות ביתן  5% :הנחה 7.5% :יינות ביתן 

, 30.9.15עד לתאריך את התווים ניתן לרכוש . פתח דיסקונטהנחה קבועה לחברי מ

דיסקונט ובסכום של עד  מפתח אשראיהבאמצעות כרטיס של הרשת  נבחריםם בסניפי

 .  ח"ש 5000

הנחה למחזיקי מפתח  4% :)הוד השרון ופתח תקווה, חיפה" (ספורטן"רשת מועדוני  

 . הנחה לחברים בתכנית המשפחה 8%-ו, דיסקונט
 .בלבד ח"ש 999מנוי לשלושה חודשים בעלות של : הטבה מיוחדת, בנוסף

 *.6999: לפרטים והרשמה. 2015ההטבה ניתנת לרוכשים מנויים במהלך חודש ספטמבר 

 . הנחה למחזיקי מפתח דיסקונט 8%: "סקוני"רשת  
 :הנחות על דגמים מיוחדיםוגם 

  .ח"ש 599במקום  ח"ש 429 -ב) נשים" (טריינר"

   . ח"ש 649במקום  ח"ש 479 -ב) נשים(" י'אנרג"

Motion LE )ח"ש 499 במקום ח"ש 399 -ב) גברים .  

 . במתנה  FITLETICנרתיק ריצה איכותי לנייד של חברת  ,ובנוסף

 . 31.10.15 -1.9.15המבצע בתוקף בין התאריכים 

 . הנחה על ליסינג פרטי לרכב חדש 7% :שלמה סיקסט ליסינג 
מנוי שטיפומט / חיישנים/  מיגון: הכוללת) במעמד הקנייה(משתלמת חבילת הטבות : וגם

 .31.12.15בתוקף עד לתאריך . שנתי מתנה

הנחה לחברים בתכנית  6%-ו, הנחה למחזיקי מפתח דיסקונט 3% ":אופיס דיפו"רשת  

 . המשפחה

 8%-ו, הנחה למחזיקי מפתח דיסקונט TNT :(4%-כולל הוניגמן קידס ו(קבוצת הוניגמן  

 . חה לחברים בתכנית המשפחההנ

 . יש להזדהות כלקוח דיסקונט
 Uwww.mafteach.co.ilU" : מפתח דיסקונט"פרטים מלאים ניתן לקבל באתר האינטרנט 

 

http://www.mafteach.co.il/�


Uמוצרים פיננסיים: 
 

לחופשות , למימון הוצאות החגים, הלוואה ללקוחות פרטיים – לחגים 80/80הלוואת  

 . ולהתחדשות
בריבית , תשלומים 80ח ובפריסה של עד "אלף ש 80ההלוואה מוצעת בסכום של עד 

 . משתנה על בסיס הפריים או בריבית קבועה

הן מריבית גבוהה וקבועה , פיקדון שבו ניתן ליהנות פעמיים -  7+7פיקדון משולב  

והן מהצפי לעליית ריבית הפריים בתקופה ) שבעה חודשים ראשונים(בתקופה הראשונה  

 . ח"ש 5,000: מינימום הפקדה. ללא תחנות יציאה הפיקדון). חודשים נוספים 7(השנייה 
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