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 תקנון מבצע
 

 שופרסלה הבאה בלרכישהנחה ₪  001הטבה בסך 

 )"האתר"(  ONLINEשופרסל  באתר ומעלה₪  000-בקנייה ב 

 הקטגוריות המשתתפות ממגוון מוצרי 
 

שמועד אספקתן הינה  ONLINEהמבצע בתוקף לרכישות בשופרסל : תקופת המבצע .1

 .8.5.0217ועד ליום  5.3.0217מיום 

 : )על פי הגדרתן באתר( המשתתפות במבצעהמוצרים קטגוריות  .0

 ;חשמל ואלקטרוניקה .א

 ;כלי בית .ב

 ;והלבשהלבית טקסטיל  .ג

 ;מחנאות פנאי ונסיעות .ד

 ;ריהוט לבית ולגן .ה

 בישום. .ו

 ONLINEירכשו באתר שופרסל אשר במהלך תקופת המבצע, לקוחות  :תיאור המבצע .3

 ומעלה₪  522בסך כולל של  ,במבצעממגוון המוצרים הכלולים בקטגוריות המשתתפות 

 את ההטבה. יקבלו  ,"(מזכה רכישה)להלן: "במהלך תקופת המימוש  ברכישה אחת

לקנייה ברשתות שופרסל דיל או למימוש חד פעמי ₪  022הנחה בסך של : ההטבה .4

שופרסל דיל אקסטרה או שופרסל שלי או שופרסל אקספרס או באתר שופרסל 

ONLINE . ,מוצרי חשמל, משלוחים, גיפט קארד, לא תקף לרכישת סיגריות, תרופות

 . ומשיכת מזומנים , תשלום חשבונותמבצעי קופה, תרומות, עיתונים

 .31.5.17ניתנת למימוש עד ליוםההטבה  :תקופת המימוש .5

האספקה מועד  לאחר)לא כולל שבת(  שעות 04-כבתוך  תיטעןההטבה  :ההטבה נתיטע .6

 מזכה רכישה בגין ההטבה, לעיל האמור אף על; בגין הרכישה המזכהשל המשלוח 

 .18.4.17- יוםב תיטען, 4.4.17-17.4.17 התאריכים בין אספקתה שמועד

 :ם נוספיםתנאי .7

במהלך , בלבד  ONLINEשופרסלשיבצעו רכישה באתר המבצע מיועד ללקוחות  .א

הינו חברות . תנאי לביצוע רכישות באתר זה בהתאם לתקנוןתקופת המבצע 

 ההצטרפות למועדון הינה חינם ומידית. במועדון לקוחות שופרסל.

 המבצע אינו חל על לקוחות עסקיים. .ב

  ה ניתנת להעברה.נאינלבית אב וההטבה הינה אישית  .ג

 .בכל תקופת המבצעלבית אב הטבה אחת  .ד

של הלקוח המועדון חבר כרטיס ההטבה תוזן ללקוחות הזכאים באופן אוטומטי ל .ה

 מועד האספקה. שלאחרביום העסקים 

 ., כאמור בתקנון זהבקנייה הבאהבמלואה תמומש כהנחה באופן אוטומטי ההטבה  .ו

 באופן חלקי.ההנחה לא ניתן לממש את 

 ההטבה באילת מופחת בערך המע"מ. שווי .ז

שופרסל רשאית לשנות את המבצע בכל עת ומעת לעת לפי שיקול דעתה וללא  .ח

 הנוסח הקובע של התקנון הוא זה המופיע באתר.הודעה מוקדמת. 

 לרבות, המבצע התנהלות באופן שיבוש או/ו תקלה לכל יתאאחראינה  שופרסל .ט

 או/ו האינטרנט ברשת או/ו במערכות בתקלות שמקורם כאמור שיבושים או/ו תקלות

  .עליון כוח מחמת שיבושים או/ו תקלות לרבות, אחר גורם בכל



, המופיעים ONLINEכפוף לתקנון מועדון לקוחות שופרסל ולתקנון אתר שופרסל  .י

 .www.shufersal.co.ilבאתר 

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

