
 

 

 

 פותחים את השנה עם מתנה -מבצע קיץתקנון 

 הגדרות .1

 בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:

 "החברה"
 

-15בע"מ, ח"פ החברה המרכזית לייצור משקאות קלים 
; פקס: 64-0252222טלפון: בני ברק. , 521הרב כהנמן , 6312540

64-0252456. 
  

ראשל"צ,  46, כתובת שמוטקין 126622242שופרסל בע"מ, ח.צ.  "רשת שופרסל"
 5166-10-10-10או  5166-26-36-36טלפון: 

 
 בו יפורסם תקנון המבצע., וwww.shufersal.co.il "הרכישהאתר "

 
יובהר כי על מנת לבצע רכישה המשתתפת במבצע )כהגדרתה 

המשתתף להיות רשום לאתר הרכישה ולמועדון להלן(, על 
 הלקוחות של רשת שופרסל.

 
אתרי רכישה במבצע בהמשתתפים  יםמובהר כי רכישת מוצר

לא תקנה לרוכש  ו/או בסניפי שופרסל ברחבי הארץ, ,אחרים
הזכות להשתתף במבצע מותנית את הזכות להשתתף במבצע. 

 ברכישת המוצרים באתר הרכישה בלבד. 
 

המשתתפת "רכישה 
 במבצע"

)ו/או מוצרי החברה המרכזית להפצת רכישת מוצרי החברה 
 נספח א'המנויים במשקאות בע"מ, ו/או מוצרי מותג "טרה"( 

)חמישים ₪  16בסכום העולה על  ,הרכישה, באתר לתקנון זה
 "(.המוצרים)" (שקלים חדשים

 
 המוצרים מובהר כי השתתפות במבצע מותנית בקיומם של 

והמשתתף מוותר על כל טענה  אתר המכירהלמכירה בזמינים 
ו/או דרישה הקשורה ו/או נוגעת לאי קיום מלאי מספק של 

ו/או אי יכולת רשת שופרסל לספק את המוצרים  המוצרים
בפועל מכל סיבה שהיא, גם אם המוצרים הופיעו כזמינים 

 .באתר הרכישה
 

או  "אתר הפעילות"
 "אתר החברה"

אתר הפעילות של המבצע, שכתובתו תישלח כ"קישור" לרוכש 
הודעת לטלפון הנייד או ב( SMS)המוצרים, בהודעת מסרון קצר 

בו יפורסם תקנון , ו"(קישור לאתר הפעילותדואר אלקטרוני )"
 המבצע.

 
הוראות ההרשמה לאתר הפעילות תישלחנה אל רוכש המוצרים  "הוראות ההרשמה"

שעות מרגע חיוב ההזמנה באתר  31עד  יבהודעת דואר אלקטרונ
, לפי הכתובת אותה מסר במעמד רכישת המוצרים שופרסלרשת 

יובהר כי בימים שישי ושבת לא תתבצע שליחת  באתר הרכישה.
-הוראות הרשמה, ורוכש מוצרים אשר ביצע רכישה בימים ד' ו

ה' יקבל את הוראות ההרשמה רק בתחילת השבוע שלאחר ביצוע 
 הרכישה.

 
אזרח ישראל ו/או תושב  ( הינו5אדם העונה על כל אלה: ) "משתתף"

; ( ביצע רכישה המשתתפת במבצע )כהגדרתה לעיל(2ישראל; )

http://www.shufersal.co.il/
http://www.shufersal.co.il/


 

 

 

; רשום לאתר הרכישה ולמועדון הלקוחות של רשת שופרסל( 4)
( 1) -ו ;נרשם לאתר הפעילות בהתאם להוראות ההרשמה( 3)

 עמד ביתר התנאים המפורטים בתקנון זה. 
 

בתי עסק, לרבות יחידים, תאגידים וארגונים שונים יובהר כי 
שופרסל כלקוחות עסקיים אינם במרשמיה של רשת הרשומים 

 רשאים להשתתף במבצע.
 
 

 "תקופת המבצע"
 
 

עד לשעה  62.56.2650ועד יום  52:66משעה  46.1.2650מיום 
14:00.  

 
יובהר כי על אף האמור לעיל, משתתפים אשר ביצעו רכישה 

ועד  61.9.13 -המשתתפת במבצע בימים שבין יום חמישי ה
, יוכלו לקבל קישור לאתר הפעילות ו/או 6.11.13 -ליום ראשון ה

ולממש את זכאותם  6.11.13-הוראות הרשמה עד ליום רביעי ה
 .19:11בשעה  19.11.13  –ה  ראשוןלהשתתף עד יום 

 
 הוא השעון הקובע לעניין המבצע.החברה  שעון 

 
, לקצרה, להאריכההחברה רשאית לשנות את תקופת המבצע, 

באופן מוחלט, בהתאם לעדכונים לבטלה לחלקים, או לחלקה 
, אתר הפעילותאשר יפורסמו על ידי החברה ו/או מי מטעמה ב

ו/או  ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה
 דרישה כלפי החברה בגין כך.

 

"הפעילות" או 
 "המבצע"

הרוכשים באתר הרכישה לרכוש את  יוזמנופעילות במהלכה 
נקודות )כהגדרתן להלן(  צבורלו, כהגדרתם לעיל()המוצרים 

( בכפוף לעמידה ביתר תנאי תקנון זה) ים/הניתנות למימוש כפרס
הנקודות אשר בתמורה לרכישת המוצרים, ובהתאם לכמות 

  תוענק לרוכש על פי סכום הרכישה בהתאם לתנאי תקנון זה.
 

אחת בלבד רכישה עבור ניתן לצבור נקודות רק יובהר כי 
אם ביצע  .מתקופת המבצע ביוםבכל המשתתפת במבצע 

משתתף מספר רכישות ביום מבצע אחד, ייצברו לזכותו נקודות 
הגדול ביותר  לרכישה המשתתפת במבצע בסכום בהתאםרק 

 .נקודות בלבד יקבלועל בסיסה מבצע יום אותו  עבור
 

להרשמה לאתר הפעילות, הכל כמפורט בתקנון המבצע כפוף 
 זה.

 
רכישת המוצרים, אותן ל בתמורה נקודות אותן קיבל המשתתף "נקודות למימוש מיידי"

נספח ג' ניתן לממש באופן מיידי בהתאם לטבלת הפרסים שב
 .ולרשימת מלאי הפרסיםלתקנון זה, 

 
רכישת המוצרים, אותן בתמורה לנקודות אותן צבר המשתתף,  "נקודות צבירה"

ניתן להמיר בפרסים המנויים בנספח ג' לתקנון זה, בכפוף 
  .הפרסים לרשימת מלאי

 
רכישה אחת צבירה בל אלימקסימיובהר כי מספר הנקודות ה



 

 

 

 בלבד. נקודות 66 המשתתפת במבצע הינו
 

 נקודות למימוש מיידי ונקודות צבירה. "נקודות"

"רשימת מלאי 
 הפרסים"

שתעודכן אוטומטית באתר  ,זמינים למימושהפרסים השל  הרשימ
 . בפועל בידי החברה החברה, בהתאם למלאי הפרסים שנותר

 "יםהפרס""הפרס" או 
 

 לתקנון זה. 'גנספח הפרסים המנויים ב
 

 או מרכיביו את זהות הפרס החברה רשאית לשנות ו/או להחליף
ו/או את כמותו ו/או להוסיף עליו פרסים נוספים לפי שיקול 
דעתה הבלעדי של החברה, ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או 

 תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם כך.
 

משתתף שעמד בכל תנאי תקנון זה, לרבות הרשמה לאתר  "זוכה"
ומימש פרס/פרסים בהתאם וראות ההרשמה, הפעילות על פי ה
 לתנאי תקנון זה.

 " או התקנון
 "תקנון המבצע"
 

 תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת כמפורט להלן.
 

 כללי .6

פותחים את צע, תערוך החברה מבצע קידום מכירות בשם "במהלך תקופת המב .2.5
מבצע זה ועל פי הוראות התקנון, יוכלו משתתפים  ". במסגרתהשנה עם מתנה

 לקחת חלק במבצע, הכל כמפורט בתקנון זה.

 . לממש פרסיםרק משתתף שעמד בכל תנאי תקנון זה יהיה זכאי  .2.2

האחריות על מסירת הפרטים האישיים, באופן מדויק ומלא כאמור לעיל, חלה  .2.4
אך ורק על המשתתף, ולחברה או מי מטעמה אין ולא תהיה כל אחריות על 

. רק משתתף באתר החברהאמיתות הפרטים ו/או דיוקם ו/או על הקלדתם 
  .לזכות בפרס/יםיוכל  באתר החברהשמסר פרטים אישיים מלאים שנקלטו 

ו/או על כל עניין הנוגע אליהם, וקביעתה של מבצע ניתן לערער על תוצאות הלא  .2.3
 החברה בעניין זה תהא סופית ומוחלטת ואין אחריה דבר.

בעצם השתתפותו בפעילות מביע המשתתף את הסכמתו ונותן את הסכמתו  .2.1
ת להשתמש בפרטים ויה רשאינתהו/או רשת שופרסל המפורשת כי החברה 

 על מנת ליידע אתהרכישה ו/או אתר הפעילות לאתר  שמסר במסגרת ההרשמה
בדבר סטאטוס ההרשמה לפעילות ו/או בעדכונים אודות הפעילות אשר יכול 
ויהיו מוגדרים כ"דברי פרסומת" כהגדרתם בחוק התקשורת )בזק ושידורים(, 

. הודעות אלה יישלחו, בין השאר באמצעות: )א( משלוח הודעות 5112-תשמ"ב
ובת הדואר האלקטרוני אשר מסר המשתתף; )ב( הודעות אלקטרוניות לכת

(, ולא תעמוד SMSמסרים קצרים, בין השאר לטלפון הסלולארי של המשתתף )
למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העוזרות לחברה 

 בגין כך.



 

 

 

יובהר כי המשתתף אשר אינו מעוניין לקבל הודעות כאמור בסעיף זה באחת  .2.0
הדרכים המנויות לעיל, מתבקש לסמן את סירובו לקבלן בחלון המיועד לכך 

בעת ההרשמה. למען הסר ספק, מובהר כי הרכישה ו/או אתר הפעילות באתר 
המשתתף יהיה רשאי, בכל עת, לשלוח הודעת סירוב להמשך קבלת הודעות 

 כאמור בסעיף זה. 

יובהר כי ייתכן ובמהלך הפעילות יעודכן התקנון מעת לעת. התקנון המעודכן  .2.2
נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא . ובאתר הרכישה אתר החברהביפורסם 

הנוסח המעודכן שפורסם כאמור, אף אם המשתתף או אדם אחר הסתמך על 
 נוסח קודם. 

כר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בתקנון המבצע השימוש הינו בלשון ז .2.1
 בלשון נקבה ו/או רבים. 

 ההשתתפות במבצע .6

תתאפשר רק למשתתף אשר מילא לממש פרסים ההשתתפות במבצע והאפשרות  .4.5
 , וכפוף לתקנון זה. ההרשמהאחר כל ההוראות 

 ההשתתפות תיעשה באופן הבא: .4.2

 רכישה המשתתפת במבצעמעוניין להשתתף במבצע, יבצע אדם ה .4.2.5
רכישה לאחר ביצוע  בלבד. אתר הרכישהלעיל( ב ה)כהגדרת

כתובת מספר טלפון נייד ובאתר הרכישה ימסור  ,המשתתפת במבצע
 "(.פרטי התקשרות ראשוניים)"פעילים ומעודכנים אלקטרוני  רדוא

לאתר החברה הוראות ההרשמה לאחר שלב זה, יישלחו לרוכש  .4.2.2
בהודעת דואר אלקטרוני, וקישור לאתר הפעילות יישלח לרוכש 

לפרטי בהודעת דואר אלקטרוני ו/או בהודעת מסרון קצר, בהתאם 
 . שרות הראשוניים שמסר הרוכשההתק

האחריות על מסירת פרטי ההתקשרות הראשוניים באופן מדויק 
או מי  , לרשת שופרסלומלא, חלה אך ורק על המשתתף, ולחברה

אין ולא תהיה כל אחריות על מסירת פרטי התקשרות  ןמטעמ
ראשוניים שגויים. רק משתתף שמסר פרטי התקשרות ראשוניים 

יוכל להשתתף  רשת שופרסלמלאים, שנקלטו אצל החברה ו/או 
  במבצע ולממש פרס/פרסים.

עם קבלת הוראות ההרשמה לתיבת הדואר האלקטרוני וקישור  .4.2.4
 יאשר כי קרא אתהפעילות ולאתר  הרוכש יכנסלאתר הפעילות, 

  .וכי הוא מסכים להוראותיו באתר הפעילות התקנון

פרטי זיהוי  להזיןהמשתתף יתבקש אישור קריאת התקנון, לאחר  .4.2.3
ומספר  , כתובתאישיים כפי שיתבקש, לרבות שם פרטי, שם משפחה

 טלפון. 

תתקבל הממוחשבת  על ידי המערכת הובדיקת ההרשמהעם סיום  .4.2.1
 ההשתתפות במבצע. הודעה המאשרת את

לעשות שימוש  חברהבעצם השתתפותו במבצע מאפשר המשתתף ל .4.2.0
כאמור, ולא אשר התקבל בעת ההרשמה לאתר הפעילות במידע 



 

 

 

 החברהתעמוד למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי 
 . בגין כך

ההרשמה לאתר הפעילות, יוכל סיום תקין של ביצוע לאחר  .4.2.2
או את נקודות הצבירה  המשתתף לממש את הנקודות למימוש מיידי

בהתאם  לתקנון זה, נספח ג'על ידי המרתם בפרסים המנויים ב
בהתאם לזמינות הפרסים באתר הפעילות לכמות הנקודות שצבר 

 .באתר הפעילות אשר תופיע לרשימת מלאי הפרסיםכפוף וב

בנקודות ו/או לאחד נקודות  חלקי מימושלא ניתן לבצע  יובהר כי .4.2.1
  צבורות של רוכשים שונים.

צבירת הנקודות תינתן בתמורה לרכישת המוצרים עוד יובהר כי  .4.2.1
יובהר כי ניתן לצבור נקודות רק עבור רכישה דרתם לעיל בלבד. גכה

אחת בלבד המשתתפת במבצע בכל ביום מתקופת המבצע. אם ביצע 
כישות ביום מבצע אחד, ייצברו לזכותו נקודות רק משתתף מספר ר

בהתאם לרכישה המשתתפת במבצע בסכום הגדול ביותר עבור אותו 
 יום מבצע ועל בסיסה בלבד יקבל נקודות.

 .אופן ההשתתפות במבצע יכול להשתנות ללא כל הודעה מוקדמת .4.2.56

 . אינה מהווה ראיה או הבטחה לקבלת פרס כלשהולאתר הפעילות כניסה  .4.4

והוראותיו, לרבות  המבצעעל פי כללי  שלאבכל מקרה בו משתתף ישתתף  .4.3
ושינוי הנתונים, ו/או במידה וישנו לאתר הפעילות ו/או לאתר הרכישה פריצה 

ת לפסול משתתף זה רשאי חשד ו/או חשש לאמיתות הנתונים תהיה החברה
 ו/או משתתפים אחרים אשר נתוניהם שונו כמפורט לעיל, ולמשתתף לא תהיה

 בקשר לכך. החברהכל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד 

לבצע בדיקות נוספות תהיה רשאית מטעמה ו/או מי  החברהכמו כן, יובהר, כי  .4.1
הבלעדי והמוחלט, דעתה לגבי השתתפות כל משתתף, בכל שלב, לפי שיקול 

לאתר הפעילות ו/או במידה ועלה חשש לאמיתות הנתונים ו/או חשש לפריצה 
לממש את משתתף/ים שלא לאפשר ל יא תהיה רשאית, וההרכישהלאתר 

, ולמשתתף לא תהיה כל טענה הבלעדי והמוחלטדעתה , לפי שיקול ים/הפרס
 .בקשר לכך

ו/או  הרשמה לאתר הפעילותיתכן ותתרחשנה תקלות טכניות שימנעו, בין השאר,  .4.0
במערכות נקלטו בפועל נרשמו ושמשתתפים רק יובהר כי . שימוש באתר הרכישה

תוצאות המבצע על . לא ניתן לערער יוכלו להשתתף במבצעהן אשר  ההרשמה
ו/או על כל עניין הנוגע אליו, וקביעתה של החברה בעניין זה הינה סופית 

 ומוחלטת ואין אחריה דבר.

 קבלת הפרס .4

רישום השובר למימוש חלק מהפרסים יישלח לדוא"ל אשר מסר הרוכש בעת  .3.5
למספר הטלפון הנייד אשר מסר  SMSבהודעת  או יישלח באתר הפעילות

צורת המשלוח עבור כל , בהתאם לפירוט הרוכש בעת הרישום האתר הפעילות
לתקנון זה ולהוראות החברה אשר עשויות להשתנות  נספח ג'המופיע בפרס 

 מעת לעת. 

בתוך עשרים  פרסכל הבלעדי, לשלוח דעתה החברה תהיה רשאית, לפי שיקול  .3.2
דואר דוא"ל,  ( ימים מעת מועד יצירת הקשר עם הזוכה באמצעות25ואחת )
תהיה ו, ו/או בכל אמצעי משלוח אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי ישראל



 

 

 

לתקנון זה +  ב'נספח בהמצוי כי טופס ההתחייבות  מהזוכהרשאית לדרוש 
ידה, זאת -ע עלצילום ת"ז יישלחו אליה מבעוד מועד בתוך תקופת זמן שתיקב

 תהיינה רשאיות לפסולמטעמה פרס. החברה ו/או מי כל כתנאי לשליחת 
לא יעמוד המשתתף , לפי שיקול דעתן הבלעדי, אם משתתף מזכייה בפרסים

 בהוראות סעיף זה.

יובהר כי החברה איננה אחראית לפרס שלא הגיע למועמד לזכייה באמצעות  .3.4
ועמד לזכייה, ולא תהיה לו כל הדואר ו/או שליח לכתובת שגוייה שמסר המ

 דרישה ו/או תביעה מאת החברה בשל כך.

 הפרסים .6

)כהגדרת המונח לעיל(  יםהחברה רשאית לשנות ו/או להחליף את זהות הפרס .1.5
פרסים נוספים, לפי שיקול  הםלהוסיף עליו/או  הםמרכיביו/או  םו/או את כמות

למשתתפים כל טענה , לא תהיה יםבמידה ויחול שינוי בפרסדעתה הבלעדי. 
 ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.

ידי החברה ו/או מי -אספקת הפרסים בפועל, ייקבע עלמימוש יובהר, כי  .1.2
מטעמה, ולזוכים לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין 

 ת הפרס או כל חלק הימנו.האמור, לרבות בשל כל עיכוב או דחייה במועד קבל

להחלפה, לשינוי או להמרה  ניםנית םשיחולקו במסגרת מבצע זה אינ יםהפרס .1.4
  על ידי הזוכה לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס ו/או מוצר אחר.

 הצהרות והתחייבויות המשתתף  .3

מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או כל דין, המשתתף מצהיר 
 ומתחייב כלפי החברה כי: 

 כל הפרטים שמסר הינם נכונים ומדויקים. .0.5

יישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצה וישפה את החברה ו/או את  .0.2
 ןדרישתד עם , מיו/או את רשת שופרסל מטעמהו/או עובדיה ו/או מי מנהליה 

הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק )לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, 
תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין(, הפסד, אובדן, הוצאות, מכל מין 
וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה דרישה ו/או תביעה הנובעת 

דרך כלשהי להפרה במישרין ו/או ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים ב
 בעקיפין של תקנון זה.

נושאת בכל אחריות באשר לאובדן אינה  ו/או רשת שופרסל ידוע לו שהחברה .0.4
של מי מהמשתתפים כתוצאה מכשל טכני, ואשר ו/או השתתפות פרטים 

אשר נשלחו במסגרת כלשהם כתוצאה ממנו נמחקו, הושמדו או שובשו פרטים 
 המבצע.

 פטור מאחריות .7

מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או  המשתתף .2.5
, ומי ן, עובדיהן, מנהליהרשת שופרסלו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה 

, בכל הקשור והמתייחס למבצע, להשתתפות )או אי ההשתתפות( בו ןמטעמה
בזאת,  מצהיר. המשתתף ו/או לשימוש והפקת ההנאה מהפרס ו/או לזכייה בו

 כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.



 

 

 

רשת ו/או הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף, והחברה  במבצעההשתתפות  .2.2
לא תישאנה באחריות לכל נזק )לרבות נזק גוף(, הפסד, אבדן או  שופרסל

והקשור, , המלווים וו/א הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו למי מן המשתתפים
  או שימוש בפרס.ו/, מימוש במישרין או בעקיפין, עם המבצע

, אינם םוכל מי מטעמ רשת שופרסל, ו/או יובהר, כי החברה, מנהליה, עובדיה .2.4
האחריות הבלעדית לאספקת הפרס, טיבו . הפרסאחראים לאיכות או טיב 

ואיכותו הינה של היצרן ו/או המשווק ו/או הספק שלו בהתאם לכל דין 
, לרבות נזקים, הוצאות או תקלות מימוש הפרסולתנאים הנהוגים אצלם. 

 םו/או למי מטעמ יםלזוכ. בלבד יהיה באחריות הזוכים כלשהן בקשר עם הפרס,
 רשת שופרסלו/או ו/או טענה כלפי החברה לא תעמוד כל דרישה ו/או תביעה 

 .בכל האמור לעיל בסעיף זה םו/או מי מטעמ

מבצע זה, הנערך בהתאם לתקנון במהלך ם ומאשר כי ידוע לו ש, מסכיהמשתתף .2.3
, עשויים להתרחש רשת שופרסלו/או  זה, יתכן כי על אף מאמצי החברה

בהם כדי למנוע אירועים ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, אשר יש 
ו/או לפגוע או לגרוע מאופן  מהמשתתף מלזכות בפרס ו/או מלקבל את הפרס

מכל טענה רשת שופרסלו/או מסכים לפטור את החברה  , והמשתתףמימושו
 ו/או דרישה ו/או תביעה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם. 

ופרע או יתקיים אינן מתחייבות שהמבצע לא י רשת שופרסלו/או החברה  .2.1
כסדרו ללא מגבלות או הפסקות, ינוהל ללא טעויות, יהיה חסין מפני נזקים, 
קלקולים, אי דיוקים, שגיאות ותקלות. מובהר בזאת, כי בכל אחד מהמקרים 
המפורטים בסעיף זה לעיל, תהא החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי רשאית 

, לרבות להפסיק את לנקוט כל צעד על מנת למזער ו/או לנטרל את האמור
המבצע טרם תום תקופת המבצע ו/או לבטל את המבצע כליל ו/או לנקוט בכל 

לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או ו/או למי מטעמו  צעד אחר, ולמשתתף
 ו/או מי מטעמן בקשר עם האמור. רשת שופרסלו/או דרישה כלפי החברה 

תקלה, פגיעה ו/או רשלנות מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקרה בו יוכח כי  .2.0
ו/או מלזכות בפרס ו/או לממש את  במבצעשל המשתתף מנעה ממנו מלהשתתף 

 פטורות מאחריות. רשת שופרסלוהפרס, יהיו החברה 

רשת ו/או החברה האחריות למימוש הפרס היא של הזוכים בפרס בלבד.  .2.2
היכולת ת בכל צורה או אופן למימוש או אי וה אחראיינולא תהי ןאינ שופרסל

ו/או  ןעקב נסיבות שאינן תלויות בה לממש את הפרסים ו/או להשתתף במבצע
לגבי כל שיבוש, עיכוב דחייה או כל פגם אחר במבצע ו/או בפרסים ו/או בקשר 

 . עם הפרסים ו/או לגבי מימושם

אתר הפעילות ואתר רת המבצע נסמך על מובהר כי עיבוד הנתונים במסג .2.1
מכל אינם חסינים , ואשר רשת שופרסלו/או  הבבעלות החברהרכישה שאינם 

ת כי המבצע יתנהל ומתחייב ןאינ רשת שופרסלו/או טעות או תקלה. החברה 
ללא תקלה, שגיאה, "נפילה" או טעות, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה 

אתר הפעילות ואתר הרכישה כתוצאה או בקשר לכך. כמו כן, מודגש, כי פעולת 
, ולפיכך לא תהיה למשתתף כל האינטרנטלזמינות ולתקינות של רשת כפופים 

טענה, דרישה או תביעה בגין כל נזק, אבדן, הפסד, פגיעה בסיכויים או הוצאה 
האינטרנט שייגרמו לו עקב טעות, נפילה, שיבוש, איחור או תקלה שנבעו מרשת 

 כאמור. 



 

 

 

האינטרנט ועל רשת נסמך על  המשתתף מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהמבצע .2.1
מערכת ממוחשבת, וכי אין כל הבטחה לפעילות תקינה של המערכת 
הממוחשבת ו/או לקליטת כל הוראותיו במלואן ו/או במועדן, ו/או שתעבורת 
התקשורת בין המשתתף למערכת הממוחשבת תהיה רציפה ו/או אחידה ו/או 

ו דרישה מהירה, ולמשתתף ו/או למי מטעמו, אין ולא תהיה לו, כל טענה ו/א
ו/או מי מטעמן בקשר לכך.  רשת שופרסלו/או ו/או תביעה כלפי החברה

המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול 
 או לשינוי.

אינן אחראיות באופן כלשהו לפעילותה התקינה של  רשת שופרסלו/או  החברה .2.56
הטלפון הקווית ו/או מערכת מערכת הטלפונים הסלולאריים ו/או מערכת 

האינטרנט ו/או כל מערכת תקשורת אחרת, ואין ולא תהיה להם כל אחריות 
בגין אי קליטה ו/או קליטה משובשת של הנתונים אותם הזין המשתתף במבצע 
ו/או כל שיבוש ו/או תקלה אחרת הקשורה במערכות אלה, ולא תישאנה 

הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, 
 אשר ייגרמו למשתתף במבצע או לכל צד ג' אחר, במישרין או בעקיפין.

 ות, אינם אחראיןוכל מי מטעמ ן, עובדיהןמנהליה, רשת שופרסלו/או החברה  .2.55
בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן בקשר עם המבצע, עקב ביצוע לקוי של 

קב גורמים שאינם תלויים בהן, השירותים הקשורים בספקי שירותים, או ע
 מזג אויר, מלחמה וכדומה. עיצומים, לרבות כח עליון כגון: שביתות,

בהשתתפותו במבצע מסכים המשתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד', אשר  .2.52
מקורם בכוח עליון, מלחמה )לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל(, 

ין בארץ ובין בכל מקום אחר, או כל שביתה, פיגועים, אסונות טבע וכיו"ב, ב
אירוע אחר אשר אינו תלוי בחברה, לא ייחשב כלל להפרה של תקנון זה, ולא 
יזכה את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או 

 ו/או מי מטעמן. רשת שופרסלו/או תביעה כנגד החברה 

ה ממשתתף מלהשתתף במבצע או בכל מקרה שיוכח, כי רשלנות של החברה מנע .2.54
לזכות בזכייה כלשהי, יוגבל הפיצוי לו יהיה המשתתף זכאי לגובה עלות 

אותה ביצע )או נמנע מלבצע( בכדי להשתתף במבצע לאתר הפעילות ההתחברות 
בלבד ובעלות רכישת המוצר המשתתף במבצע שרכישתו נדרשה לצורך 

 השתתפות במבצע.

ו/או מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה  המשתתף .2.53
 בקשר עם בחירת הזוכים במבצע. ןו/או מי מטעמ רשת שופרסל

 שונות .8

כי קרא  ם, מאשר ומצהיר כל אחד מהמשתתפיםבהשתתפותו במבצע זה, מסכי .1.5
את תקנון המבצע וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו, וגם אם לא קרא 

 ן, הוא מסכים כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.את התקנו

תשומת ליבו של המשתתף מופנית לכך כי ייתכן ובמהלך תקופת המבצע  .1.2
ו/או באתר הפעילות  אתר החברהבהתקנון המעודכן יהיה זמין  יעודכן התקנון.

כל עת באתר החברה או בתיאום מראש במשרדי החברה וניתן יהיה לעיין ב ו/או
  .במשרדיה



 

 

 

החברה רשאית לשנות את מבנה המבצע, שלביו, פרסיו, תוכנו, מתכונתו ונהליו,  .1.4
תקופתו, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את 
הזכות לבטל חלקים מהמבצע או את המבצע כולו. על שינוי תנאי המבצע 

ו/או בכל  תר החברהו/או באבאתר הפעילות כאמור בסעיף זה תינתן הודעה 
דרך אחרת אשר תמצא החברה לנכון, ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל 

 טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין כך.

וכל  מסכימים ומאשרים כי דבר השתתפותם ו/או זכייתם במבצע המשתתפים .1.3
 לרבות בכל מדיום שהוא, , אפשר שיסוקרו, יצולמו וישודרומהלך מימוש הפרס

 בשילוט, בעיתונות, בדפי האינטרנט של החברהברדיו, לוויזיה, בט אך לא רק,
ו/או ובאתרי אינטרנט אחרים, וכי בעצם השתתפותם במבצע מביעים הזוכה 

את הסכמתם לפרסום ו/או צילום שמם ותמונותיהם במסגרת המשתתף 
רות הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכי

כן מצהירים הזוכים כי ידוע להם ששיתוף פעולה עם החברה ו/או  של החברה.
פרס ה ומימושם את מי מטעמה לצורך סיקור מועמדותם ו/או הליך זכייתם

 מהווה תנאי עיקרי למימוש הזכייה.

, להצהיר בכתב בנוסח החברהכל מועמד לזכייה בפרס, יהיה חייב, לפי דרישת  .1.1
להסכם זה כי, בין היתר, איננו נמנה על אלה אשר אסורה  ב'כנספח המצורף 

השתתפותם במבצע לפי תנאי תקנון זה וכי זכותו לא הושגה תוך הפרת תקנון 
 זה או בניגוד לאחד מתנאיו. 

הזכאות לפרסים אינה ניתנת להסבה או העברה אלא באישור בכתב ומראש  .1.0
 שינתן על ידי החברה בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

ר, כי לא ניתן לשנות את אופן מסירת הפרס בכל אופן שהוא אלא בכפוף יובה .1.2
 לאישור בכתב ומראש שיינתן על ידי החברה ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, החברה תהא רשאית שלא  .1.1
ין, למסור את הפרסים לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כד

 על פי שיקול דעת החברה המוחלט והבלעדי. 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות ככל שתחליט עם הפרסים שלא  .1.1
 חולקו לאחר סיום תקופת המבצע, בכפוף לדין.

או דרישת תשלום כלשהי שיחולו בקשר לזכייה במבצע,  , אגרהכל מס, ניכוי .1.56
הזוכה ויהיו על חשבונו  לפרס ו/או למימוש הפרס, יחולו באופן מלא ובלעדי על

ידרש לכך, להעביר לשלטונות תרשאית, אם  תהיה החברהועל אחריותו בלבד. 
המס את פרטי הזוכים או את ניכוי המס במקור, ולחזור לקבלת החזר לתשלום 

 מהזוכים.

החברה תהיה רשאית למסור כל מידע אשר יידרש ממנה על פי חוק ו/או על פי  .1.55
 הוראה של רשות מוסמכת.

 223ען הסר ספק, המבצע לפי תקנון זה אינו מהווה הגרלה כהגדרתה בסעיף למ .1.52
 לחוק העונשין, וזאת בשל העובדה כי הזכייה בו תלויה ביכולת ולא בגורל.

, עוזריהם, עובדי החברה ורשת שופרסלההשתתפות במבצע אסורה על  .1.54
 עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם.



 

 

 

וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות הדין החל על תקנון זה  .1.53
אביב. תקופת -השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל

ההתיישנות לכל תביעה נגד החברה בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין 
 .ם המבצעמהשתתפות במבצע הינה שנה ממועד סיו



 

 

 

 נספח א'

 מוצרים המשתתפים במבצע

 (51ליטר ) 5.1זיכיון  ברקוד מק"ט

 קולה-קוקה 7290000284316 10160

 קולה-דיאט קוקה 7290000284361 10260

 קולה נטול-דיאט קוקה 7290000284743 10760

 קולה לימון-דיאט קוקה 7290008690164 10777

 ZEROקולה -קוקה 7290008909860 23435

 ספרייט  7290013584182 26175

 ZEROספרייט  7290013585240 26790

 פאנטה אורנג' 7290003667109 10231

 דיאט פאנטה 7290003667673 10340

 פאנטה אקזוטיק 7290005605901 10632

 פאנטה אורנג' מנגו 7290008909440 23160

 פאנטה לימונדה  7290011017606 24685

 קינלי סודה 7290000284347 10244

 ליטר מארזים  5.1זיכיון 

 קולה שישייה-קוקה 7290003119110 10171

 קולה שישייה-דיאט קוקה 7290003119165 10271

 ספרייט שישייה 7290013584175 26176

 שישייה ZEROספרייט  7290013585271 26791

 קינלי סודה שישיות 7290013585554 27050

 שישייה ZEROקולה -קוקה 7290008909877 23434

 5.1קולה -שלישיית קוקה 7290006822659 10696

 (6ליטר ) 1זיכיון     

 ליטר 2קוקה קולה  7290013585325 26736

 ליטר  2ZEROקוקה קולה  7290013585462 27080

 (51ליטר ) 5זיכיון 

 ליטר 5קוקה קולה  7290013585394 24010



 

 

 

 ליטר 5קוקה קולה  זירו  7290013585387 26735

 ( 12ליטר ) 5.1זיכיון 

 קולה-קוקה 7290001594155 10021

 קולה-דיאט קוקה 7290001594186 10027

 ספרייט  7290013584144 26173

 ZEROספרייט  7290013585257 26792

 פאנטה אורנג' 7290001594179 10023

 פאנטה אקזוטיק 7290005605895 10634

 ZEROקולה -קוקה 7290008909853 23441

 ( 12) 015קלאסי 

 קולה-קוקה 7290001594025 10031

 קולה-דיאט קוקה 7290001594032 10037

 ספרייט  7290013584151 26172

 ZEROספרייט  7290013585264 26793

 פאנטה אורנג' 7290005605994 10033

 ZEROקולה -קוקה 7290008909884 23433

 ( 12) 115קלאסי 

 קינלי סודה 7290001594230 10698

 )מגזר( 115 קלאסי 6מארזי 

 מארז קינלי סודה 7290013586230 29383

 מארז פאנטה תות 7290013586100 29214

 מארז פאנטה לימונדה 7290013585998 29215

 מארז פאנטה אקזוטיק 7290013585981 29216

 מארז פאנטה אורנג' 7290013585974 29217

 (12) 005פחית 

 מ"ל 333קולה  -סליק קוקה 7290011017866 24784

 מ"ל 333קולה  -סליק ד.קוקה 7290011017880 24785

 מ"ל 333ספרייט סליק  7290013584113 26178

 מ"ל 333סליק  ZEROספרייט  7290013585233 26794

 מ"ל 333סליק פאנטה אורנג'  7290011018443 25782

 מ"ל 333סליק פאנטה אקזוטיק  7290011018467 25783



 

 

 

 מ"ל 333סליק קולה זירו  7290011017873 24783

 (12) 115זיכיון  

 מ"ל 213קוקה קולה  7290011018931 25861

 מ"ל 213שלישייה קוקה קולה  7290011018931 25873

 Fridge Packפחיות  6מארז 

 קולה -מארז קוקה 7290011018832 10830

 ZEROקולה -מארז קוקה 7290011018917 24485

 קולה-מארז דיאט קוקה 7290011018924 10831

 מארז ספרייט 7290013586117 29206

 ZEROמארז ספרייט  7290013585967 29227
  

 

 (51ליטר ) 5.1פריגת  ברקוד מק"ט

 תפוזים 7290002871460 10728

 דיאט תפוזים 7290002871484 10731

 אשכוליות 7290002871477 10729

 אשכוליות דיאט 7290002871491 10732

 ענבים 7290002871446 10730

 ענבים מוסקט 7290008909174 22953

 ענבים מרלו 7290008909167 22972

 תפוחים 7290004423353 10736

 מנגו 7290005604133 10739

 לימונענע 7290013584816 26642

 מיקס תות בננה 7290003667369 10737

 אפרסק 7290013585509 26985

 אננס פסיפלורה 7290013585493 25631

 תפוז מנדרינה 7290013585851 29161

 PULPאשכולית אדומה  7290001975435 10850

 ( 12ליטר  ) 5.1פריגת 



 

 

 

 ענבים 7290001594391 10868

 אשכוליות 7290001594384 10870

 תפוזים 7290001594377 10872

 אננס פסיפלורה 7290013586407 29447

 (12נקטר )

 333מנגו  7290001594445 10042

 333תות בננה  7290001594452 10043

 FUZE teaליטר   5.1  

 מנגו אננס 7290011018252 25399

 אקזוטי 7290011018276 25401

 אפרסק 7290011018283 25402

 דיאט אפרסק 7290011018306 25404

 אפרסק  רביעיות 7290011018313 25405

 אפרסק  שישיות 7290011018610 25618

 ענבים  7290011018580 25647

 פירות יער 7290013585356 26965

 FUZE tea( 12ליטר  ) 5.1  

 אפרסק 7290011018184 25392

 דיאט אפרסק 7290011018191 25393

 ענבים 7290011018597 25648

 מנגו אננס 7290011018214 25395

 פירות יער 7290013585363 26964

 (51ליטר ) 5אושן ספריי 

 חמוציות    7290008690713 10893

 דיאט  חמוציות 7290006822192 20780

 (12סמירנוף )

 סמירנוף אייס בודד 5410316983693 10857

 (12סיידר )

 333סיידר בקבוק  7290006364500 22460
 

 



 

 

 

 מ"ל 005בירה בקבוק  ברקוד מק"ט

 (12)קרלסברג   7290008909761 10085

 ( 6)קרלסברג  7290001594865 10086

 (0)קרלסברג  7290013584229 26185

 (12)טובורג  7290001594520 10084

 ( 6)טובורג  7290001594858 10083

 (6)טובורג גרין  7290001594803 10082

 ( מוצר ללא מס קניה12)מאלטי  7290001594544 10087

 מוצר ללא מס קניה  ( 6)מאלטי  7290001594810 10088

 (12)לף בראון   5410228146162 21281

 (12)לף בלונד   5410228142089 21282

 (12)לף רובי  5410228217756 26911

 (12) 333לף רדיוז  5410228142072 24453

 (12)הוגרדן  5410228141785 21272

 (6)סטלה ארטואה  5410228144755 21972

 (6)פקדון  333בק  6ויינשטפן  7290011018368 25584

 (12)ויינשטפן ויטוס  7290013585448 27091

 (12)גיניס  5000213000359 26891

                                                                                                                                                        
 סיידר אלכוהולי

  
  

26621 7290011018474 
( מוצר ללא מס 12) 333סומרסבי סיידר בק' 

 קניה

 ליטר 5.1בירה                                                                           
 (51ל' ) 5.1בירה 

 מוצר ללא מס קניה 5.1מאלטי  7290006822840 21921

 מוצר ללא מס קניה  5.1דיאט מאלטי  7290006822857 21922

                                                               
 (12) 225/115בירה פחית  (12) 225/  005בירה פחית 

 מ"ל  213קרלסברג פחית  7290013585691 29277



 

 

 

 מ"ל  443גינס פחית  5000213014905 25733

 מוצר ללא מס קניה   213מאלטי פחית  7290013585295 26850

                                                                                                                                                       
 ( 12) 155בירה פחית 
  
  

 קרלסברג  7290001594568 10093

 טובורג 7290001594575 10092

 סטלה זוגות 7290013584335 26290

                                                                                                                                                     
 (15מ"ל ) 155בירה חוזר 

  
  

 קרלסברג  7290002871361 25688

 טובורג  7290002871248 26350

 טובורג גרין  7290001975015 10594

 מוצר ללא מס קניהמאלטי  7290003120475 10904

 מוצר ללא מס קניההולסטן  7290013585714 27223

                                                                                                                                                       
 (51מ"ל ) 015בירה 

  
  

 ג'ייקובסן סאאז בלונד 7290011018429 25736

 פילזנרג'ייקובסן אקסטרא  7290011018559 25738
  

 נביעות ברקוד מק"ט

 תפוח  3.1נביעות +   7290002331124 22842

 אפרסק  3.1נביעות +  7290002331155 22843

 ענבים 3.1נביעות +  7290002331711 23335

 תפוח  5.1נביעות +   7290002331148 22973

 אפרסק 5.1נביעות +  7290002331179 22974

 ענבים 5.1נביעות +  7290002331117 23341

 משמש אננס  5.1נביעות +  7290002332022 24690



 

 

 

 נביעות חצי ליטר זכוכית 7290002331056 24840

 נביעות חצי ליטר 7290002331018 10600

 מ"ל שישייה 323נביעות בייבי  7290002331483 25893

 ליטר  שישייה  5.1נביעות  7290002331322 10477

 ליטר שמינייה 5.1נביעות  7290002331315 10499

 שישייה TOGOנביעות    7290002331360 10604

  TO GOנביעות  7290002331025 10719

 מ"ל 511נביעות  7290002331094 10889

 מ"ל שישייה 511נביעות    7290002331421 10890

 ליטר 5נביעות  7290002331490 26385

 ליטר 5.1נביעות מים מינרלים מוגזים  7290002331643 26814

 סירופים  

 מ"ל 513סירופ פטל  7290003009152 22380

 מ"ל 513סירופ לימונים  7290003009138 22356

 מ"ל 513סירופ ענבים  7290003009145 22364

 מ"ל 513סירופ דיאט לימונים  7290003009589 22384

 מ"ל 513תפוחים  סירופ דיאט 7290003009183 22382

 מ"ל 513סירופ דיאט אשכוליות  7290003009596 22381

 מ"ל 513סירופ דיאט רימונים  7290011015602 23483

 מ"ל 513סירופ דיאט לימונענע  7290011015862 24278

 מ"ל 513סירופ דיאט אננס  7290011015985 25435

 ליטר 5.1סירופ לימונים  7290003009633 22363

 ליטר 5.1סירופ פטל  7290003009626 22336

 ליטר 5.1סירופ תפוזים  7290003009572 22362

 ליטר 5.1סירופ ענבים  7290003009619 22360

 ליטר 3סירופ לימונים  7290006241818 22387

 ליטר 3סירופ תמר הינדי  7290011015244 22836

 ליטר 3סירופ ענבים  7290006241849 22375

 ליטר 3סירופ פטל  7290006241832 22385
  



 

 

 

 שם המוצר יחידה קוד מוצר ברקוד

 חלב בקרטון

 ליטר מהדרין )פ( 5- 3%חלב בקרטון   ליטר 1  81065     7290000474076   

 ליטר רבנות )פ( 5- 3%חלב בקרטון   ליטר 1  81067     7290102396948   

 ליטר )פ(                    5- 5%חלב בקרטון  ליטר 1  81073     7290000474090   

 ליטר )פ( 2 - 3%חלב בקרטון  ליטר 2  81017     7290010945306   

 ליטר  )פ(       2 - 5%חלב בקרטון  ליטר 2  81074     7290102392254   

 ליטר רבנות )פ( 2 - 3%חלב בקרטון  ליטר 2  81018     7290102396955   

 ליטר 55 3%חלב  ליטר 17  81071     7290102396184   

 ליטר 5במתיקות מעודנת לקורנפלקס  3%חלב  ליטר 1  81210     7290102397006   

 חלב בשקית

 ליטר רבנות )פ( 5 - 3%חלב בשקית  ליטר 1  81013     7290102396962   

 ליטר מהדרין )פ( 5 - 3%חלב בשקית  ליטר 1  81014     7290000474021   

 ליטר מהדרין )פ( 5- 5%חלב בשקית  ליטר 1  81058     7290000474014   

 מ"ל )מוסדי( 233 - 3%חלב   מ"ל 200  81032     7290000474038   

 ליטר 51 3%חלב  ליטר 15  81196     7290102397426   

 )מחיר לשקית(ליטר  53חלב בשקית  ליטר 10  81144     7290010945030   

 משקאות חלב

 ליטר קרטון 5שוקו  ליטר 1  81205     7290102396757   

 ליטר קרטון 2שוקו  ליטר 2  81206     7290102396764   

 מ"ל 233שוקו בשקית  מ"ל 200  81208     7290102396788   

 מ"ל 133שוקו  מ"ל 500  81207     7290102396771   

 מאגדת-שישיית שוקו מ"ל 1,200  81209     7290102396795   

 ליטר מהדרין 53שוקו  ליטר 10  86512     7290010945085   

 תוצרת ניגרת

 ליטר 5 - 5.1%לרוויה  ליטר 1  81265     7290006869128   

 מ"ל )פ( 233 -שמנת חמוצה  מ"ל 200  86506     7290000474373   

 מ"ל )פ( 521 -שמנת חמוצה  מ"ל 125  86505     7290001485262   

 )פ( 3%גרם  513לבן  גרם 150  86503     7290006869449   

 ליטר  2,  32%שמנת מתוקה  ליטר 2  86021     7290102396146   

 מ"ל )פ( 213 - 33%שמנת מתוקה עמידה   מ"ל 250  87023     7290102392636   

 מ"ל 133 51%שמנת לבישול  מ"ל 500  81145     7290102395521   

 ליטר 5רוטב אלפרדו  ליטר 1  87056    7290102396573

 ליטר  2 - 42%שמנת מתוקה  ליטר 2  86020     7290010945641   

 ליטר 5.1בקרטון  4%יוגורט  ליטר  1.5          86537     7290102397075   

 ליטר 3בכד  - 4%יוגורט  ליטר 3  86500     7290002868545   

 ליטר רבנות 3בכד  4%יוגורט  ליטר 3  86534     7290102395958   

 ליטר  5.1בכד  - 5%יוגורט  ליטר 2  86502     7290102390953   

 שומן 5%ק"ג  3יוגורט כד  ק"ג 3  81117     7290102395347   



 

 

 

 ליטר מהדרין  55 -שמנת חמוצה  ליטר 17  86513     7290008428941   

 ליטר רבנות 55 -שמנת חמוצה  ליטר 17  86510     7290006869821   

 מעדני ילדים

 גרם 521 5.1%מעדן שוקולד  -מוו  גרם 125 82682 7290102396436

 גרם 521  5.1%מעדן וניל  -מוו  גרם 125 82683 7290102396443

 גרם 521 5.1%מוו מעדן בננה  גרם  125  82690     7290102396931   

 ג' 533מעדן שוקולד  -מאגדת שמינייה  גרם  800  82680     7290102396399   

 ג' 533מעדן וניל  -מאגדת שמינייה  גרם 800  82681     7290102396405   

 גרם 521 3%בטעם תות מעדן יוגורט  מ"ל 125 82685 7290102396498
  

 שם המוצר יחידה קוד מוצר ברקוד

 מעדנים

 גרם 521מעדן דיאט שוקולד  מ"ל 125 82671 7290102396214

 מוו שוקולד קצפת גרם 123  81027     7290102395477   

 מוו שוקולד אגוזים וקצפת גרם 123  81026     7290102395460   

 מוו וניל וקצפת גרם 123  81024     7290102395446   

 גרם 553מעדן מוו בננה ומוס שוקולד  גרם  118  82689     7290102396924   

 גרם 553מעדן מוו שוקולד ומוס שוקולד  גרם 118  82686     7290102396580   

 גרם 553מעדן מוו וניל ומוס שוקולד  גרם 118  82687     7290102396597   

 לבנות גבינות

 גרם מהדרין 213 - 3%טוב טעם  גרם 250  84219     7290000474540   

 גרם מהדרין )פ( 213 - 1%גבינה לבנה  גרם 250  81140     7290000474502   

 גרם )פ( 133 - 1%גבינה לבנה  גרם 500  81180     7290010945481   

 גרם מהדרין )פ( 213 - 3% גבינה לבנה גרם 250  81141     7290010945450   

 גרם )פ( 513 1%גבינה לבנה  גרם 750  81143     7290102393268   

 גרם מהדרין 13 - 1גבינה לבנה %  גרם 50  81181     7290001485545   

 גרם 233ממרח גבינה ושוקולד  גרם 200  81094     7290102395101   

 גרם 533גבינה מותכת   גרם 100  86274     7290002868446   

 גרם 233 23%גבינה מותכת למריחה  גרם 200  86276     7290102395729   

 מהדרין  1%ק"ג  2גבינה לבנה  קג 2  84010     7290006869593   

 רבנות 1%ק"ג  2גבינה לבנה  קג 2  84014     7290010945177   

 ק"ג מהדרין  2 9%גבינה שמנה  קג 2  84028     7290001485842   

 ק"ג רבנות 2 9%גבינה שמנה  קג 2  84029     7290006869784   

 מהדרין  3%טוב טעם כחושה לאפייה  קג 12  84043     7290006869586   

 ק"ג מהדרין  2 -טוב טעם כחושה לאפיה  קג 2  84051     7290001485866   

 ק"ג  56 - 9%טוב טעם קשה לאפיה  קג 16  84053     7290000474625   

 גבינות קרם שמנת

 טבעי 1%גבינת קרם שמנת  גרם 200  84342     7290001485019   

 זיתים 1%גבינת קרם שמנת  גרם 200  84343     7290001485026   



 

 

 

 גבינות קוטג'

 גרם מהדרין 213  1%קוטג'  גרם 250  81138     7290002868996   

 גרם מהדרין 213  3%קוטג'  גרם 250  81139     7290010945146   

 גרם  533 - 1%גבינת קוטג'  גרם 100  81161     7290006869562   

 מהדרין 1%ק"ג  2גבינת קוטג'  קג 2  84036     7290001485859   

 גבינות קשות 

 גרם 233 23%דק דק נעם פתיחה חוזרת  גבנ"צ גרם 200  85877     7290102394821   

 גרם 233 9%גבנ"צ דק דק נעם פתיחה חוזרת  גרם 200  85879     7290102394845   

 גרם 233 22%גבנ"צ דק דק נעם פתיחה חוזרת  גרם 200  81182     7290102397204   

 גרם 363 9%דק דק נעם פתיחה חוזרת  גבנ"צ גרם 360  81172     7290102396672   

 גרם 233 51%גבנ"צ נעם דק דק פתח סגור  גרם 200  81171     7290102396665   

 23%פרוס ואקום  133גבינה צהובה נעם  גרם 500  85041     7290102394463   

 23%גרם ואקום  13גבינה צהובה נעם  גרם 50  81190     7290102394487   

 גרם פרוס 363ואקום  23%גבינה צהובה נעם  גרם 360  81121     7290102395378   

 גרם 133 23%גבינה צהובה נעם מגורדת  גרם 500  85042     7290000474830   

 קג )פ( 3.51 23%חריץ גבינה צהובה נעם  ק"ג 3.15  81127     7290102395408   

 קג 3.51  9%חריץ גבינה צהובה נעם  ק"ג 3.15  81128     7290102395415   

 קג )פ( 3.51 22%חריץ גבינה צהובה נעם  ק"ג 3.15  81129     7290102395422   

 ק"ג מהדרין 3.51נעם  51%חריץ גבנ"צ  ק"ג 3.15  81173     7290005079290   

 מהדריןק"ג  3 23%גבינה צהובה נעם מגורדת  ק"ג 3  81134     7290002868675   

 ק"ג רבנות 3מוצרלה חריץ  ק"ג 3  81174     7290102396818   

 ק"ג רבנות 3 22%מוצרלה מגורדת  ק"ג 3  81175     7290102396825   

 רבנות 23%גבינה צהובה נעם מרוסקת  קג 3  81135     7290000474083   

 חמאה 

 מהדרין )פ(גרם  533חמאה  גרם 100  83252     7290000474410   

 גרם )פ( 233חמאה  גרם 200  83250     7290102394814   

 טרה -גרם  53חמאה  גרם 10  83233     7290006869944   

 ק"ג טרה רבנות 53חמאה צהובה  קג 10  83242     7290006869289   

 רבנות )מחיר לק"ג(  -ק"ג    21חמאה בבלוק  קג 25  83241     7290006869609   

 מהדרין )מחיר לק"ג(  -ק"ג   21חמאה בבלוק  קג 25  83240     7290006869616   

 מהדרין )מחיר לק"ג(  -ק"ג   21חמאה טריה בבלוק  קג 25  83249     7290102392445   

 גבינות מיוחדות

 גבינת רוקפור יעקובס חריץ )מחיר לק"ג( קג  2.50      88271     7290001258170   

 שומרון )מחיר לק"ג( -גבינת פרמז'אני  קג  2.70      88395     7290002133179   

 אבקת חלב

 אבקת חלב רבנות )מחיר ליחידה( קג 25  87098     7290006869630   

 אבקת חלב מהדרין )מחיר ליחידה( קג 25  87097     7290006869623   
   



 

 

 

 
 מחלבת משק צוריאל   

 שם המוצר יחידה קוד מוצר ברקוד

 גבינות מלוחות בקר

 גרם 213בגביע  1%צפתית מעודנת  גרם 250 86093 7290002107019

 גרם213בגביע  1%בולגרית מעודנת  גרם 250 86094 7290002107798

 גרם 213אריזה שקופה  1%בולגרית  גרם 250 86302 7290102394326

 גרם 233אריזה שקופה  1%צפתית מעודנת  גרם 200 86314  7290102395774   

 גרם 213 1%בולגרית גלילית  גרם 250 86351  7290102397334   

 גרם 213 24%בולגרית גלילית  גרם 250 86352  7290102397341   

 ק"ג למעדנייה 5.2צפתית קלאסית  ק"ג 1.2 86336  7290005079283   

 1%-משקל-צפתית המשק בטרין ק"ג  1.75       86099 7290002107972

 ק"ג 4 - 1% -צפתית מעודנת  ק"ג 4 86134 7290002107743

 ק"ג 5קוביות בולגרית מעודנת  ק"ג 1 86313  7290102395767   

 ק"ג 4 1%בולגרית גלילית  ק"ג 4 86096 7290002107422

 ק"ג שוק מקצועי 4 24%בולגרית  ק"ג 4 86339  7290005079306   

 ק"ג 4 24%  בולגרית גלילית ק"ג 4.0 86346  7290005079320   

 ק"ג 4 56%בולגרית קשה  ק"ג 4 86098 7290002107118

 ק"ג 4 -ברינזה מעודנת  ק"ג 4 86115 7290002107101

 ק"ג 4 - 1%בולגרית מעודנת  ק"ג 4 86329  7290005079221   

 ק"ג  4פטה מסעדות    ק"ג 4 86300 7290102393695

 גבינות רכות בקר

 ק"ג 2-לבנה בקר ק"ג 2 86102 7290003126859

 ק"ג 2 1%גבינת קרם שמנת טבעי  ק"ג 2 86109 7290002107651

 ק"ג 5.9טבעי  21%גבינת שמנת  ק"ג 1.9 84355 7290006869920

 ק"ג 2שום שמיר  21%גבינת שמנת  ק"ג 2 86103 7290003126033

 ק"ג  2זיתים  21%גבינת שמנת  ק"ג 2 86104 7290003126804

 גבינות לאפיה בקר

 גרם 133 - 1%גבינה לאפייה  -תבור  גרם 500 86216 7290102392049

 גר' 133 - 1%גבינה לאפייה  -טבורוג  גרם 500 86142 7290002107965

 ק"ג 2 - 1% טבורוג ק"ג 2 86118 7290002107316

 גבינות מיוחדות בקר

 במשקל -חלומי בקר מוסדי  ק"ג  1            86100 7290002107286

 גרם 233חלומי  בקר  גרם  200        86223 7290102393718

 גרם  513בייבי מוצרלה  גרם  150        81103 7290102395194

 גר 533בסגנון סנט מור  גבינת צאן גרם  180        81158 7290102395873

 ק"ג 2.2-כיכר קשקבל כ ק"ג 2  88408     7290005079214   

 ק"ג 5כיכר קממבר  ק"ג  1            85881  7290005079078   

 ק"ג 2כדורי מוצרלה גדולים  ק"ג  2            81113 7290102395309

 ק"ג 2מוצרלה בייבי  ק"ג  2            81114 7290102395316

 גרם  133מסקרפונה  גרם  500        88414 7290005079245



 

 

 

 ק"ג 4.1-פרמז'נו כ ק"ג  4.5         88410  

 ק"ג 4-מנצ'גו כ ק"ג 4 88417  7290005079368   

 ק"ג 5.3-ברי אגוזים כ ק"ג 1.3 88418  7290005079375   

 ק"ג 1-תום צאן כ ק"ג 5 88419  7290005079399   

 ק"ג  5.5ריקוטה  ק"ג  1.7         81112 7290102395293

 גבינות מלוחות עיזים

 גר' 233 -פטה עיזים מעודנת בגביע  גרם 200 86114 7290002107071

 ק"ג 4 - 56%-פטה עיזים מעודנת ק"ג 4 86330 7290005079238

 גרם 233 9%צפתית עיזים מעודנת  גרם 200  86334     7290102396382   

 גבינות רכות ומיוחדות עיזים

 גרם 533גליל גבינת עיזים  -עז -מה גרם 180 85853 7290002107385

 גרם 213-מה עז מוסדי  גרם 213 85858 7290102394012

 גרם 533 9%מה עז  גרם 533 85862 7290102394258

 1%גבינת קרם עזים  -פרומז'  גרם 250 86145 7290003126019

 גר' 213 -טבעי  - 1%גבינת עזים למריחה  גרם 250 86122 7290002107491

 מוצרי ניגרת עיזים

 גרם 513יוגורט עיזים טבעי  גרם 150  86333     7290003126712   

 יוגורט עיזים עם תות  גרם 150  86319     7290102393848   

 עם אפרסקיוגורט עיזים  גרם 150  86320     7290102393855   

 גרם 133 -שומן  3%יוגורט עיזים לשתייה  גרם 500 86130 7290102393299

 ג' 313יוגורט עיזים בדלי  גרם 850 86231 7290102392612

 ליטר 5חלב עיזים בקרטון  ליטר 1  86317     7290102392094   

 חמאת עיזים

 גרם 533חמאת עיזים  גרם 100 89236 7290102393152

 ממרחים וטופו -סויה 

 ממרח על בסיס סויה בסגנון גבינה –טופוטי  גרם 225 86163 9720188050109

 ממרח על בסיס סויה בסגנון שמנת–טופוטי  גרם 340 86165 9720188060108

 ליטר 5חלב סויה אלפרו  ליטר 1  88407     7290002541370   

 גר 333טופו גולמי  גרם 300 86108 7290003126958
 

    
 מוצרי מולר  

 ברקוד
קוד 
 מוצר

 שם המוצר יחידה

Muller Froop 

 מל 150 יוגורט פרי תות Muller Froop גרם 150 89000 7290102390427

מל 513ופסיפלורה  יוגורט פרי אפרסק Muller Froop גרם 150 89002 7290102390465  

לימון יוגורט פרי Muller Froop גרם 150 89003 7290102390489  מל 150 

מל 513יער  יוגורט פרי פירות Muller Froop גרם 150 89055 7290102391844  

3%מלון בננה תמר  Froop Trio גרם 150 89134 7290102396474  ג150 

 ג150 3% אפרסק פסיפלורה אננס Froop Trio גרם 150 89135 7290102396481



 

 

 

 תות יוגורט פרי מיני Muller Froop גרם 100 89105 7290102393770

 אפרסק פסיפלורה יוגורט פרי מיני Muller Froop גרם 100 89103 7290102393756

Muller Simply fruit 

   
7290102393169  

   
3%תות שדה   Muller Simply fruit גרם 150  81085  

   
7290102393176  

   
3%אפרסק  Muller Simply fruit גרם 150  81080  

   
7290102393190  

   
 3% פירות יער Muller Simply fruit גרם 150  81083

   
7290102393947  

   
3%קיווי  Muller Simply fruit גרם 150  81084  

 תות - Simply Fruit 1.5% גרם 150 89126 7290102396030

 אננס - Simply Fruit 1.5% גרם 150 89127 7290102396047

 אגס - Simply Fruit 1.5% גרם 150 89121 7290102397358

   
7290102396719  

   
 Muller Simply fruit  3%תות  גרם 150  89140

   
7290102396979  

   
 Muller Simply fruit 3%אננס  גרם 150  89144

   
7290102396726  

   
 Muller Simply fruit  3%אפרסק  גרם 150  89141

   
7290102396733  

   
 Muller Simply fruit  3%פירות יער  גרם 150  89142

   
7290102396740  

   
 תות ואפרסק 3%מאגדת שמינייה מולר סימפלי  גרם 1,200  89143

7290102396061 89129 
  

 תות ואננס 5.1%מאגדת שמינייה סימפלי  גרם  1,200

7290102397365 89122 
  

 אגס ואננס 5.1% מאגדת שמינייה סימפלי גרם  1,200

   
7290102395262  

   
 3%מאגדת שמינייה מולר סימפלי תות ואפרסק  גרם 1,200  81105

Muller Mix 

   
7290102393039  

   
 בתוספת פצפוצי שוקולד  Muller mix גרם 170  89100

   
7290102396696  

   
 בתוספת עוגיות    Muller mix גרם 170  89138

   
7290102393060  

   
 בתוספת גליליות קרם אגוזים  Muller mix גרם 170  89101

   
7290102394081  

   
 בתוספת קורנפלקס מצופה   Muller mix גרם 170  89109

Muller Bianco 

 2%מאגדת שמיניה מולר במתיקות מעודנת  גרם 1,200 81091 7290102395217

Muller Bianco natural  

 5.5%לבן  BIOיוגורט  Muller  natural גרם 200 89084 7290102392711

 2.3%לבן  BIOיוגורט  Muller  natural גרם 200 89085 7290102392728

  Muller  natural  5.5%מאגדת שמיניה  גרם 1,200 81092 7290102395224

  Muller  natural  2.3%מאגדת שמינייה   גרם 1,200 81093 7290102395231

Muller  natural + 

 5.3%+ פירות יער   Muller  natural גרם 150      



 

 

 

7290102396245  89131  

   
7290102396252  

   
 5.3%+ אננס  Muller  natural גרם 150  89132

   
7290102396269  

   
 5.3%+ בננה תמר Muller  natural גרם 150  89133

   
7290102397280  

   
 תמר-+ פ.יער ובננה Naturalמאגדת שמינייה  גרם 1,200  89150

muller sip 

   
7290102397150  

   
 גר' 213אפרסק פסיפלורה  BIOמשקה יוגורט  SIPמולר  גרם 250  89145

   
7290102397167  

   
 גר' 213תות בננה  BIOמשקה יוגורט  SIPמולר  גרם 250  89146

   
7290102397174  

   
 גר' 213תפוז גזר  BIOמשקה יוגורט  SIPמולר  גרם 250  89147

   
7290102397181  

   
 גר' 513תות בננה  BIOמשקה יוגורט  SIPמולר  גרם 750  89148

   
7290102397198  

   
 גרם 750  89149

 513 אפרסק פסיפלורה  BIOמשקה יוגורט  SIPמולר  
 גר'

 

  



 

 

 

 ב'נספח  

 הצהרת הזוכה בפרס

 2650תאריך: ____________, 

 לכבוד
 "(החברה)" בע"מ החברה המרכזית לייצור משקאות קלים

 
 הצהרת זוכההנדון: 

 אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי:
 

החברה " של פותחים את השנה עם מתנההריני מצהיר כי קיבלתי את הפרס, כהגדרתו בתקנון "
   .", בהתאמה(החברה"-" והמבצע)" ורשת שופרסל בע"מ ור משקאות קליםצהמרכזית ליי

 
הנני מצהיר ומתחייב כי קראתי את תקנון המבצע והנני מסכים לכל תנאיו ללא יוצא מן הכלל, 
כי אינני נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם במבצע לפי תנאי התקנון, וכי זכותי לא הושגה 

 ו/או ע"י הפרת הוראות כל דין.תוך הפרת תקנון המבצע או בניגוד לאחד מתנאיו 
 

ו/או העוזרות לחברה אינן אחראיות לאיכות ו/או  ידוע לי, כי בכפוף להוראות כל דין, החברה
טיב הפרס, ואינן אחראיות בכל צורה שהיא לגבי נזקים, הוצאות או תקלות כלשהן בקשר עם 

  ביעה כלפיהן בגין האמור.הפרס, וכי לא תעמוד לי ו/או למי מטעמי כל טענה ו/או דרישה ו/או ת

ידוע לי, כי עצם זכייתי עשויה להיות מפורסמת באמצעי התקשורת השונים, לרבות ברדיו, 
בעיתונות ובאינטרנט, והנני מסכים ומאשר לחברה לפרסם את פרטיי האישיים, ודבר זכייתי 

 במסגרת הסיקורים והפרסומים כאמור, לרבות במסגרת קידום מכירות של החברה.
 

בקשר עם מטעמה אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי 
זכייתי, ולרבות בגין כל נזק הפסד אבדן או הוצאה אשר ייגרמו לי ו/או למי מטעמי אשר יממש 
את הפרס, עקב או כתוצאה ממימוש הפרס. הנני פוטר/ת את החברה, ו/או מנהליהן ו/או מי 

ופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור, בקשר עם זכייתי או כל באמטעמה 
 הנובע ממנה.

 

 הורה/אפוטרופוס )במקרה של קטין( הזוכה 

   שם פרטי ומשפחה

   מספר ת.ז.

   תאריך לידה

   כתובת מלאה

   טלפון + טלפון נייד
כתובת דואר 

 אלקטרוני
  

   חתימה
   תאריך החתימה



 

 

 

 נספח ג'
 

 נקודות 1 ניתן לצבור  ₪ 02ועד ₪  15מעל  רכישה המשתתפת במבצעב 
 נקודות 55 ניתן לצבור₪  99ועד ₪  01 -סכום שלב רכישה המשתתפת במבצעב 

 51 ניתן לצבורומעלה ₪  512ועד ₪  555 -סכום שלב רכישה המשתתפת במבצעב 
 נקודות

 נקודות 15 ניתן לצבור₪  529ועד  511 -סכום שלב רכישה המשתתפת במבצעב 

 נקודות 11 ניתן לצבור₪  501ועד ₪  515 -סכום שלמ רכישה המשתתפת במבצעב 
 

 .נקודות 66מקסימום צבירה בקנייה אחת הינו 
 

 

  
 
 
 
 

 

אופן משלוחגובה קנייה לקבלת פרסכמות נקודות לפרסכמות מוערכת מכל פרסדיסקריפטור

מייל50-74 ₪ 10005בקבוק משקה בודד מוגז מגוון מותגים

מייל50-74 ₪ 10005בקבוק משקה בודד פיוז טי מגוון טעמים

מייל50-74 ₪ 10005בקבוק משקה בודד פריגת משק"ל

שליח50-74 ₪ 805תחתיות לכוסות בירה טובורג

מייל50-74 ₪ 10005מאגדת שמינייה מעדן מוו שוקו/וניל 

מייל50-74 ₪ 10005מאגדת מעדן מיני מוו שוקולד קצפת

מייל50-74 ₪ 100010מאגדת יוגורט מולר נטורל 2.8%

מייל50-74 ₪ 100010מאגדת יוגורט מולר סימפרלי פרוט

מייל75-99 ₪ 100010מאגדת פחיות מוגז 

מייל75-99 ₪ 100010שוקו מוו 2 ליטר

מייל75-99 ₪ 100010גבינה צהובה נעם דק דק 28%

מייל75-99 ₪ 100010גבינה בולגרית גלילית 5% משק צוריאל

מייל75-99 ₪ 100010שישיית נביעות פקק TO GO    500 מ"ל 

מייל100-124 ₪ 100015רביעיית פיוז טי אפרסק

מייל100-124 ₪ 100015שישיית נביעות מוגז

מייל100-124 ₪ 100015פריגת סחוט 2 ליטר מגוון טעמים

מייל100-124 ₪ 4100015 בקבוקי פריגת משק"ל מגוון טעמים

מייל125-149 ₪ 100020שישיית בקבוקים מוגז מגוון טעמים

שליח125-149 ₪ 20020כובע בייסבול קוקה-קולה

מייל125-149 ₪ 100020שישיית בירה קרלסברג

מייל125-149 ₪ 100020שישיית בירה טובורג רד

מייל125-149 ₪ 100020בקבוק יין הר ייקב תבור

מייל150-175 ₪ 30025כניסה משפחתית למרכז החושים

מיילצבירה20030כרטיס זוגי לסרט

שליחצבירה10030סלסלת פיקניק קוקה-קולה 

שליחצבירה20030שישיית כוסות  קוקה-קולה

שליחצבירה4730תיק גב פאנטה

מיילצבירה5030כניסה זוגית לקיפצובה

שליחצבירה20030תיק גב קוקה-קולה

מיילצבירה30030ארוחת בוקר זוגית ברשת קפה-קפה

שליחצבירה20040שישית כוסות בירה קרלסברג

מיילצבירה5060הצגה זוגית בבית לסין

שליחצבירה5070מיני מקרר קוקה-קולה


