
 תנובה עם שנה סוגרים

 "יום בכל 7 אייפון" מבצע

 המבצע כללי

 

 שיתופי מרכז תנובה ידי על הנערך ("המבצע: "להלן) בכל יום" 7"אייפון  למבצע הבאים ברוכים

 שופרסל חברת עם בשיתוף ומבוצע ("תנובה: "להלן) מ"בע בישראל חקלאית תוצרת לשיווק
  .("שופרסל: "להלן) מ"בע

 כללי .1

 ולגברים לנשים ומופנה בלבד הנוחות לשם זכר בלשון נכתב כללים אלהב האמור .1.1
 .כאחד

 התנאים את וכן המבצע יתנהל פיהם שעל הכללים את להסדיר נועד כללים אלה .1.1
 .במבצע ההשתתפות על יחולו אשר וההוראות

 המבצע תקופת 1. .1

 :להלן) 1017, בינואר 01 ליום ועד , 11:00בשעה  1016, בדצמבר 6 מיום ייערך המבצע .1.1
 .("המבצע תקופת"

 או/ו המבצע תקופת את לקצר או/ו להאריך או/ו לשנות זכותה על שומרת תנובה .1.1
 או/ותנובה  כלפי טענה כל תשמע ולא, לנכון תמצא תנובהש סבירה סיבה מכל לבטלה

 .זה בעניין ןמטעמ מישופרסל ו/או 

 .ימי שישי ושבת יחושבו במבצע כיום אחד מאוחד .1.2

 בו ההשתתפות ותנאי המבצע כללי .2

אזרח ישראל  ( הינו1אדם העונה על כל אלה: )ל ורק אך מותרת במבצע ההשתתפות .2.1
כפי שמופיעה  ( ביצע רכישה המשתתפת במבצע )כהגדרתה לעיל1ו/או תושב ישראל; )

בכתובת  ולמועדון הלקוחות של רשת שופרסל שום לאתר הרכישהי( ר2(; )2.2בסעיף 
www.shufersal.co.il( ;4 נרשם )בכתובת הפעילות במתחם tnuva-iphone.co.il 

 .אלה בכללים( עמד ביתר התנאים המפורטים 5) -בהתאם להוראות המופיעות שם; ו
 במרשמיהכי בתי עסק, לרבות יחידים, תאגידים וארגונים שונים הרשומים  יובהר

 באחריות של רשת שופרסל כלקוחות עסקיים אינם רשאים להשתתף במבצע.
 בסיס על נעשית במועדון החברות ."שופרסל" של הלקוחות למועדון להצטרף המשתתף

 אחראית ואינה לה צד אינה תנובה אשר, שופרסל לבין המשתתף בין ישירה התקשרות
 .לה

 ",דיל שופרסל: "הארץ ברחבי שופרסל של הבאים בפורמטים מתקיים המבצע .2.1
 ".אקספרס שופרסל" ו"  Online שופרסל", "שלי שופרסל", "אקסטרה דיל שופרסל"

)רשימת  חלב של תנובהמוצרי  8)א( לרכוש  :נדרש במבצע להשתתף המעוניין אדם כל .2.2
)לא כולל מוצרי  המוצרים המלאה המשתתפים במבצע מופיעה בנספח א המופיע מטה(

באחת  חשבונית אחת )להלן: "החשבונית"(במסגרת "( המוצרים)להלן: " מעדנייה(
; )ב( לעיל 2.1מנקודות המכירה של שופרסל המשתתפות במבצע, כמפורט בסעיף 

להזין  "(; )ג(אתר המבצע)להלן: " tnuva-iphone.co.il להיכנס לאתר המבצע בכתובת:
לכך; )ד( לאשר את  יםהמיועד מותאת פרטיו האישיים וכן את מספר החשבונית במקו

" תנובההמותג " בנושא "אמריקאיות"אלות תנאי תקנון זה; )ה( לענות על ארבע ש
השאלה "(; )ו( לענות על שאלה אחת פתוחה )להלן: "השאלות הסגורות)להלן: "
 ל בהתאם להוראות המופיעות באתר המבצע.ו"(; הכהפתוחה

 ועל הסגורות השאלות על לענות, כלומר להשתתף למשתתף מאפשרת חשבונית כל .2.4
כל חשבונית יכולה לזכות את , לאותה חשבונית בלבד אחת פעם הפתוחה השאלה

 .בעליה בתאריך הראשון שהשתתף בלבד

 .1.1תקופת המבצע כאמור לפי סעיף  .2.5
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תעביר "שופרסל" רשימה של המשתתפים אשר ענו נכון  ,המבצע בתקופת יום כל בתום .2.6
 המורכבת, שיפוט וועדת תבחר ומתוכם הסגורות כולל השאלה הפתוחה על כל השאלות

 . 14זוכה אחד בכל יום, סה"כ זוכים  ,תנובהנציגים מטעם  משני

 על תתבסס הזוכה על וההחלטה הפתוחה השאלה בסיס על תיעשה הבחירה .2.7
 תיקבע זו החלטה. ב"וכיו הומור, מקוריות, יצירתיות כדוגמת מקצועיים קריטריונים

 טענה וכל ומוחלטת סופית תהיה והחלטתה, הוועדה של המוחלט דעתה שיקול פי על
 .תתקבל ולא תשמע לא, זה לעניין, סוג מכל תביעה או/ו דרישה או/ו

 והזנת החשבונית ומספר המשתתף של האישיים הפרטים להזנת האחריות כי מובהר .2.8
 ולא בלעדי ובאופן לבדו המשתתף של הינה המבצע לאתר הפתוחה לשאלה התשובה

 .זה לעניין ןמטעמ מישופרסל ו/או  או/ו תנובה כנגד טענה תישמע

 שיבושים בגין באחריות ושאיי לאושופרסל וכל הפועלים מטעמן  תנובה כי מובהר .2.3
 מכל מחשב תוכנת או חומרה בכישלון או התקשורת ברשתות או התקשורת במערכות

 נזק, לאבדן, משוגרים להיות לא כלשהו לנתון או לרשומה לגרום עשויה אשר שהוא סוג
 .קבלה כהוכחת תחשב ולא תתקבל לא שליחה של הוכחה. בשיגור עיכוב או

 זמן נקודת בכל לחנויות או/ו השיווק לרשתות יופצו אשר המוצרים של הכוללת הכמות .2.10
 תנובהו ,תנובה של והמוחלט הבלעדי דעתה לשיקול נתונה, המבצע תקופת כל במהלך

, בכלל אם, המוצרים כמות לגבי, שהיא דרך בכל, מצג יוצרת ואינה מתחייבת אינה
 או למוצרים אחראית אינה שופרסלמובהר כי . המבצע תקופת במהלך ישווקו אשר

 .בשוק להימצאותם

 בהם הזכייה וכללי הפרסים .4

 הפרס .4.1

 :להלן) iPhone 7 32GB Black זכאים למכשיר נייד מסוג יהיו בפרס הזוכים .4.1.1
יותר מפעם  אשר פרס נוסף ללקוחיינתן פרס אחד ללקוח, לא  (."הפרס"

 אחת.

חלב תנובה )לא  מוצרי 8רכשו  המשתתפים אשרכל בנוסף לפרס היומי ייהנו  .4.1.1
במוצר  המבצע וענו על שאלות המבצעלאתר כולל מעדנייה(, ובתנאי שנכנסו 

החלוקה . ימים 10" וישתנה מדי תנובהיוגדר ע"י " המוצר .מתנהאחד בחלב 
 מכל מוצריחידות  5000מוגבלת לכמות של 

 חלב מוצרי 8 מחדש פעם בכל המבצע תקופת במהלך ירכוש אשר צרכן כל .4.1.2
 חלב מוצר יקבל במתנה, הסגורות השאלות כל על ויענהבקנייה אחת  תנובה

, בהודעה כתובה לנייד בנספח ב( של תנובה )רשימת המוצרים מופיעה מטה
 4.1.1אשר יקבל מרשת שופרסל. כמות המוצרים מוגבלת בהתאם לסעיף 

צור נציג תנובה קשר עם כל ילאחר בחירת הזוכים בפרס, י ימי עסקים 14עד  .4.1.4
היה ולא יעלה  אחד מהזוכים בפרס על מנת להודיע להם על זכייתם בפרס.

בידה של תנובה ליצור קשר עם הזוכה מסיבות הקשורות בזוכה, זאת לאחר 
קיום פעולות סבירות מצידה של תנובה, היא תהיה רשאית להכריז על הזכייה 

הוג בפרס לפי שיקול דעתה, לרבות בחירת זוכה חליפי חלף הזוכה כבטלה ולנ
כל  ןמי מטעמשופרסל ו/או המקורי, ולא תישמע או תתקבל כנגד תנובה ו/או 

 דרישה או טענה בנושא זה.

חשבונית הקנייה את תנובה מנת לקבל את הפרס, יידרש הזוכה לספק לעל  .4.1.5
תיאום מראש  הפרס יימסר לזוכה לאחר .בעת קבלת הפרס המקורית

 ובאמצעות חברת שליחויות שתתאם מולו את האספקה.

 כלשופרסל או  או תנובה, חל דין מכל או/ו כללים אלה מהוראות לגרוע מבלי .4.1.6
 של השתתפות לחסום או/ו הפרס את להעניק שלא מורשים ןמטעמ שפועל מי

, במבצע השתתף או/ו בפרס זכה אשר מי כל של, העניין לפי, כלשהו משתתף
 או/ו חוקי לא מעשה באמצעות או עבירה של בדרך, בעקיפין ובין במישרין בין

, הוגנת כבלתי שנחשבת בדרך או/ו אלה מבצע כללי להוראות בהתאם שאינו
 .תנובה של הבלעדי דעתה שיקול פי על וזאת, בחינה מכל
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 מעת, רשאית תהיה, מטעמה מי או/ו תנובה, האמור מכלליות לגרוע מבלי .4.1.7
 השתתפות אופן של בדיקות לערוך, הבלעדי דעתה שיקול לפי, לעת

 או/ו כולו מהמבצע משתתפים לפסול רשאית תהיה והיא במבצע המשתתפים
 בהתאם, סביר חשש לגביו יש אשר, אדם לכל הפרס את מלהעניק להימנע
 ובין ישיר באופן בין, במבצע השתתף כי, תנובה של הבלעדי דעתה לשיקול

 הוגנת בלתי או חוקית בלתי צורה בכל או תרמית של בדרך, עקיף באופן
 .האחרים המשתתפים כלפי אחרת

את הפרס )או כל  או המלווים שלו לא יוכלו לממש/במקרה והזוכה בפרס ו .4.1.8
לא יהיו  ןמי מטעמשופרסל ו/או ו/או  תנובהאחד מרכיביו( בשל כוח עליון, 

או המלווים ו/או כל צד שלישי בהקשר זה, וכן /אחראים כלפי הזוכה בפרס ו
או למלווים שלו /ו/או מי מטעמה לא יהיו חייבים לספק לזוכה בפרס ו תנובה

 תנובהכל פיצוי או פרס חלופי כלשהו )לרבות כל רכיב ממנו(, ולא תישמע כנגד 
 ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.

אדם, מלחמה,  על ידי ידמעשה שלא כל משמעו לעניין סעיף זה "כוח עליון"  .4.1.3
מקרה חירום לאומי, צו חקיקתי ו/או צו שניתן על ידי רשויות הממשלה ו/או 
העירייה ו/או צבא אשר יימנע את מימוש הפרס )לרבות הטיסה או הכניסה 
לפארק(, התקפת טרור, אבל )לרבות אבל לאומי(, שביתות בנמל התעופה, 

 תנאי מזג אוויר. 

 ופרטים מידע .5

 אל טלפוןב לפנות ניתן, למבצע הקשור נושא כל אודות נוספים לפרטים בקשה או שאלה בכל
 1-800-70-40-40מוקד השירות של שופרסל בטלפון 

 רוחני קניין 6. .6

 סודות, מסחר סימני, רק ולא השאר בין, לרבות, (סוג מכל) הרוחני הקניין זכויות כל .6.1
 בקשר, לאו אם ובין רשומות אלה זכויות אם בין, וכדומה יוצרים זכויות, מסחריים

 אתר של התכנים: השאר בין לרבות, שלו חלק כל או/ו המבצע אתר או/ו למבצע
 קבצי, אחרים וידיאו קבצי או/ו גרפיקה, קוד, יישום, תוכנה וכל שלו העיצוב, המבצע
, חיצוני בממשק ובין אובייקט קוד, מקור קוד של בצורה בין, אחרים וחומרים טקסט

 ,(העניין לפי) שלישיים צדדים של או\ו שופרסל או/ו תנובה של הבלעדי רכושם הם
 .כאמור צדדים של או/ו תנובה של בלעדי רכוש ויישארו

 פעולות יעשה, יציג, ישדר, יפרסם, יעתיק, ישנה, ימכור לא הוא כי מסכים משתתף כל .6.1
 אשר תוכן או מידע לכל, מתאר או סוג מכל נגזרות יצירות יכין או, הפוכה הנדסה של

 מלהשתמש יימנע הוא וכי תנובה של בכתב מוקדם אישור ללא המבצע באתר נכללים
 או/ו תנובה של הרוחני הקניין זכויות של הפרה להוות שעלולה דרך בכל המבצע באתר

 של בכתב מוקדמת הסכמה ללא , (העניין לפי) שלישיים צדדים של או/ו שופרסל של
 .תנובהה

 עם ,להעברה ניתן, תמלוגים כל ללא, עולמי, חוזר בלתי רישיון לתנובה מעניק המשתתף .6.2
 את לפרסם ,מוגבלת בלתי תקופה למשך, הגבלה ללא משנה רישיונות להעניק אפשרות

 עבודה כל ביצוע או/ו פרסום, שינוי, העתקה לרבות) הפתוחות לשאלות התשובות
 הבלעדי דעתה שיקול פי על, אחרת מדיה או פלטפורמה בכל או/ו המבצע באתר (נגזרת

 הזכויות כל על, מטעמה מי או/ו תנובה לטובת בזאת מוותר המשתתף. תנובה של
 מהאמור לגרוע מבלי. לאכפן שלא ומתחייב ביצירה לו להיות עשויות אשר המוסריות

 בתשובות השימוש עם בקשר בפרס לזוכים קרדיט להוסיף רשאית תהיה תנובה, לעיל
 .הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם, הפתוחות לשאלות

 פרטיות .7

לתנובה  נמסרו אשר הפרטים כי בזאת מסכים משתתף כל, במבצע השתתפות ידי על .7.1
 תנובה את וישמשו לשופרסל יועברו ("מידע"ה: להלן) זה מבצע במהלך מטעמה מי או/ו
 כזה שימוש. הפרסים מסירת או/ו המבצע ניהול לשם מטעמה מי או/ו שופרסל או/ו

 לא, מטעמה שפועל מי כל או/ו שופרסל או/ו תנובהו, בפרטיות כפגיעה ייחשב לא במידע
 .זו פעילות בשל בפרטיות שפוגעים כמי ייחשבו
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 מטעמה למי או/ו לתנובה המידע את למסור חוקית חובה שום המשתתף על חלה לא .7.1
 להשתתף רשאי יהיה לא הוא, זה מידע מלמסור יימנע משתתף אותו אם אולם)

 .ובאישורו החופשי רצונו פי על נעשית המידע ומסירת, (במבצע

 מידע לאסוף או לעקוב רשאים שופרסל או/ו תנובה כי בזאת מסכימים המשתתפים .7.2
)  ''עוגיות''ב שימוש ידי על, המבצע באתר המשתתפים עושים אותו השימוש לגבי

Cookies - קצה מכשיר לכל או המשתתף למחשב שולח המבצע אתר אשר מידע פיסות 
 מנת על נעשית זו פעולה. (המבצע באתר שימוש עושה או גולש שהמשתתף בזמן אחר

 אודות מידע שימור כדוגמת באמצעים המבצע באתר המשתמש חווית את לשפר
 או המשתמשים ידי על המבצע באתר השימוש על ולפקח לעקוב מנת על או העדפותיו

 לצדדים יימסר לא אלו" עוגיות" ידי על הנאסף המידע. המבצע אתר שיפור לצרכי
 .בלבד פנימיים לצרכים ויישמר שלישיים

 שינוי באמצעות במחשבו" עוגיות"ב שימוש ייעשה לא כי לבחור רשאי משתתף כל .7.4
 הדפדפן של העזרה בקובץ לעיין מומלץ לכן, שונה הוא דפדפן כל) שלו הדפדפן הגדרות

 משתתף אם .("עוגיות"ה פונקציית של הגדרות לשנות הנכונה הדרך את ללמוד מנת על
, המבצע באתר להשתמש יוכל עדיין הוא, המבצע מאתר" עוגיות" קבלת לנטרל בחר

 באתר והתכונות מהשירותים בחלק להשתמש מסוגל להיות לא עשוי הוא אולם
 .המבצע

 שונות .8

 מתחייבים שלו החוקי אפוטרופוס/ההורים, (18 לגיל מתחת) קטין הינו המשתתףאם  .8.1
 .כללים אלה הוראות כל אחר ולציית לקיים (הקטין בשם לרבות)

 שומרת תנובהו ומדויק מלא באופן הנדרשים הפרטים כל את למסור אחראי המשתתף .8.1
 ולא , הבלעדי דעתה שיקול פי על, כן עשה לא אשר משתתף לפסול הזכות את לעצמה
 .זה לעניין טענה כל תתקבל או תישמע

 לדין בהתאם, הזוכים של הזיהוי פרטי את לפרסום להתיר או/ו לפרסם רשאית תנובה .8.2
 לרבות במבצע כזוכה פרטיו לפרסום הזוכה בהסכמת מותנית הפרסים קבלת. החל

 .המבצע באתר פרסום

 פרסומים לבין כללים אלה הוראות בין שהיא כל התאמה אי או/ו סתירה של במקרה .8.4
 כללים אלה הוראות תגברנה, אחרים תקשורת באמצעי לרבות, שהוא סוג מכל אחרים

 .ועניין דבר לכל

 דומה אופי בעל דבר כל או הפרעה או/ו עיכוב או/ו פגם כל כי מסכימים המשתתפים .8.5
 כתוצאה או/ו עליון מכח כתוצאה, לעיל האמור בכלליות לפגוע ומבלי לרבות, במבצע

 או/ו המבצע באתר שיבושיםשופרסל ו/או  או/ו תנובה בשליטת שאינם מאירועים
 למשתתפים יקנו ולא, כללים אלה של כהפרה ייחשבו לא, אחרים שיבושים או פגמים

 אינה תנובה, ועוד זאת. ןמטעמ מישופרסל ו/או  או/ו תנובה כנגד סעד או/ו זכות כל
 או/ו השיווק רשתות של לפעולותיהן או המוצרים באריזות דפוס לתקלות אחראית
 למעשיהם אחריות בכל תישא ולא, למבצע הנוגע בכל החנויות או/ו המורשים המפיצים

 .לעיל כאמור, המפיצים או/ו החנויות או/ו השיווק רשתות של למחדליהם או

 המבצע כללי הוראות את קרא הוא כי לכך מסכים המשתתף, במבצע השתתפותו בעצם .8.6
 את לשנות רשאית תנובה. בהן הכלולים התנאים לכל לרבות להן מסכים הוא וכי

 ששונו כפי כלליםה והוראות הסביר דעתה לשיקול בהתאם, זמן בכל כלליםה הוראות
 .המבצע באתר פרסומם מרגע המשתתפים כל את יחייבו

 מקבל של או\ו המשתתף של הבלעדית באחריותו היא המבצע של שלב בכל ההשתתפות .8.7
 ייגרם או נגרם אשר נזק לכל באחריות יישאו לא מטעמן מי שופרסל או/ו תנובה. פרס

 עם בקשר או/ו מ כתוצאה שלישיים לצדדים או/ו פרס למקבל או/ו למשתתף
 עם בקשר או/ו במבצע זכייתו עם בקשר או/ו במבצע משלבי שלב בכל השתתפותו

 .הפרסים

 וכן TBWA - יהושע פרסום משרד (ד)-ו , FCB (ג), שופרסל (ב), תנובה (א): של העובדים .8.8
" משפחה בני. "במבצע להשתתף רשאים אינם, לעיל הנזכרים כל של משפחותיהם בני

 .וילדים אחיות, אחים, הורים, זוג בת או בן כוללים זה סעיף לעניין
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 א  רשימת המוצרים המשתתפים במבצע -נספח 

 :תנובה חלב מוצרי - 'א נספח

 שם מוצר מספר מוצר ברקוד

 ו.מהדרין %5גרם  250קוטג תנובה גביע  4127329 7290004127329

 %3ל 1חלב תנובה טרי קרט+פקק  42442 7290000042442

 גר 200חמאה מפוסטרת חבילה  43111 7290000043111

 הומוגני קרטון 3%ליטר  1.5חלב טרי  56845 7290000056845

 ו.מהדרין %9גרם  250קוטג תנובה גביע  4127336 7290004127336

 גרם מהדרין 250גביע  3%תנובה  קוטג 4127077 7290004127077

 גרם 100חמאה מפוסטרת חבילה  72963104 72963104

 מל עמיד השף הלבן 250 38%שמנת להקצפה  43814 7290000043814

 %3ל  2חלב תנובה טרי כד  42244 7290000042244

 מל מהדרין200 15%שמנת אורגינל  4125455 7290004125455

 9%גרם  400עמק לייט פרוס  4137311 7290004137311

 מהדרין 3%ל קרטון 1חלב תנובה טרי 4131074 7290004131074

 גרם בקופסא 400 28%עמק פרוס  4125776 7290004125776

 %3ליטר 1חלב תנובה טרי שקית  42008 7290000042008

 %1.5ליטר  1רוויון קרטון  43890 7290000043890

 גרם מהדרין 500 5%לבנה גבינה  4127800 7290004127800

 28%גרם 400עמק פרוס סמי מעדנייה  57118 7290000057118

 בדצ 3%ליטר  1חלב תנובה טרי שקית  42015 7290000042015

 גרם מהדרין 250 5%גבינה לבנה  48185 7290000048185

 %1ל 1חלב תנובה טרי קרט+ פקק  42435 7290000042435

 מל מהדרין200 3% גיל 4125417 7290004125417

 גרם מהדרין 750 5%גבינה לבנה  4127862 7290004127862

 %22גרם  200גלבוע פרוס  46327 7290000046327

 מל עמיד השף הלבן250 32%שמנת מתוקה להקצפה 4125738 7290004125738

 מל מהדרין200 4.5%אשל  4125400 7290004125400

 גרם ללא מלח 500 5%לבנה  כנען גבינה  47546 7290000047546

 מל עמיד השף הלבן 250 15%שמנת לבישול  4125721 7290004125721

 2%ליטר  1חלב טרי דל לקטוז  40974 7290000040974

 גרם 225נפוליאון טבעי גביע  4129101 7290004129101

 מעודן 1.5%יופלה מאגדת שמיניה לבן  4133511 7290004133511

 מל עמיד השף הלבן 500להקצפה  38%שמנת  56968 7290000056968

 מל עמיד השף הלבן 500 15%שמנת לבישול  56951 7290000056951

 ל 1משקה סויה טבעי במתיקות מופחתת  4130794 7290004130794

 חצי מנה 15%שמנת אורגינל  4125509 7290004125509

 מהדריןליטר  2כד  %3חלב תנובה טרי  4120832 7290004120832

 ו.מהדרין %28 200גוש חלב פרוס  4122195 7290004122195

 15%גרם  200עמק לייט פרוס  52311 7290000052311

 %28גרם  200עמק פרוס בקופסא  4122270 7290004122270
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 4%ליטר   1.5יוגורט תנובה כד  43944 7290000043944

 9%גרם  200עמק לייט פרוס  4122348 7290004122348

 גרם150*8תנובה  3%מאגדת יוגורט ביו  14758100 7290014758100

 28%גרם  200עמק פרוס דק דק  57088 7290000057088

 מל עמיד השף הלבן 250 10%שמנת לבישול  4137021 7290004137021

 ליטר 1משקה סויה מועשר  4125578 7290004125578

 גרם בקופסא 200 %9טל העמק לייט  4126674 7290004126674

 מל200 27%שמנת אורגינל של פעם  72963753 72963753

 מל מהדרין200 9%שמנת אורגינל  4125370 7290004125370

 ליטר 1שוקו תנובה בקבוק  4131531 7290004131531

 %5גר  200פיראוס צפתית גביע  48437 7290000048437

 ש 1.5%ג יופלה לבן טבעי 150*8מאג  56906 7290000056906
 

 

 לפי חלוקה לתאריכיםרשימת המוצרים שיחולקו במתנה  –ב  –נספח 

 7290014763494חלב משק  - 6.12-14.12.16 .1
 

אחד מהטעמים הבאים: תות אננס  –יופלה אקסטרה פרי  – 15.12-23.12.16 .2
  -7290014763449/ תפוח אגס  7290014763463/ תפוח פטל  7290014763456

 

 בטעם קפה GO משקה 7290014763678 בטעם וניל GO משקה  – 25.12-2.1.17 .3
7290014763685 

 

 'ג נספח

 פרס קבלת אישור כתב

 

 נערך על ידיש, "יום בכל 7 אייפון" מבצעב iPhone 7 32GB Black-ב זכיתיהודיעה לי כי  תנובה
  ."מבע שופרסלעם  בשיתוף . המבצע נערךתנובה

לא יהיו לי כל טענות לאחר שאקבל את הפרס אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי 
ו/או שופרסל בע"מ או מי מטעמן בקשר עם זכייתי ו/או  תנובהו/או דרישות ו/או תביעות כלפי 

 הנובעות מזכייתי.

באופן סופי  ןו/או מי מטעמ ןו/או מנהליה מ"בע שופרסלחברת  את, ותנובהפוטר/ת את  אני
 ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור, בקשר עם זכייתי או כל הנובע ממנה.

 תנובה בקבוצת עובד של משפחה קרוב או שותף, מנהל, משפחה בןמצהיר/ה כי אינני עובד,  אני
 מ"בע שופרסל(,או צבי טירת, מעדנות, סנפרוסט)תנובה, 

או בניגוד לאחד מתנאיו וכי  המבצע כלליהושגה תוך הפרת הפרס לא  לקבלת ימצהיר כי זכות אני
את  אותו או להשיב מתחייב אני ו,לזכאי  יתיכי לא הי ,את הפרס שאקבלאם יתברר, גם לאחר 

 .לתנובה שוויו סכום

 

 תאריך:_____________________      
 תאריך הקנייה _______________
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 ____________המבצע ספחמספר 
 שם הזוכה )פרטי + משפחה(:_________________________ 

מספר ת.ז.:______________      שנת לידה:_________ 
 כתובת:____________________________ מיקוד:____________
 טלפון:__________________ טלפון נייד:____________________

 חתימת הזוכה:__________________________
 

 


