
 
 Onlineללקוחות שופרסל בלעדי  -חיתולי פמפרס  –"בייבי פיקס" תקנון כרטיסיית 

הינה מוצר בלעדי "( הכרטיסייה" או "בייבי פיקסת יסייכרט)להלן: " "בייבי פיקסחיתולים "כרטיסיית  .1
לכרטיסייה קוד פריט )בר קוד(  .", בהתאמה(לקוחות האתר" ו"האתר)" Onlineלקוחות אתר שופרסל ל

 ובאתר. נספח א'כמפורט בנפרד 
 
 את הכרטיסייה יש לרכוש כפריט בעת ביצוע קנייה באתר. .2

 
חיתולים של  ילותחברכישת  עבור, שלם מראשבייבי פיקס, י תכרטיסיילקוח האתר אשר יבקש לרכוש  .3

"( ניתן לשלב וליםחיתחבילות ה")להלן:  נספח א'שונים על פי המפורט בבגדלים פמפרס אקטיב בייבי 
 דלים.בין הג

 
מובהר כי מחיר הכרטיסייה משקף הוזלה ליחידה לעומת מחירי המוצרים )ללא מבצע( במועד רכישת  .4

הכרטיסייה. עקב מבצעים באתר, עלולים מחירי המוצרים באתר להיות זולים מהמחיר ליחידה הנמכרת 
 במסגרת הכרטיסייה.

 
יבי פיקס הנבחרת עם כמות לרכישת הכרטיסייה יש להקיש במקום המתאים באתר על כרטיסיית בי .5

 חבילות החיתולים המבוקשת, ולצרף את הכרטיסייה לסל הקניות.  
 

פי בחירתו לממש את הכרטיסייה בעת קניותיו באתר או בסניפי רשת שופרסל בסמוך יוכל ללקוח האתר  .6
 וזאת בהתאם לכמות ולמועד המתאימים לולאחר התשלום בגין הכרטיסייה או בכל מועד מאוחר אחר, 

מובהר כי המימוש נעשה אוטומטית בעת קניית  "(.תום מועד המימוש)להלן: " 31.12.2323עד ליום 
 .פריט הכלול בכרטיסייה ולא ניתן לדחות את המימוש למועד אחר

 
 או בסניפי שופרסל השונים.  Onlineמימוש הכרטיסייה אפשרי כל עוד היא בתוקף באתר שופרסל  .7
 
ן אוטומטי בעת רכישת אחד הפריטים הכלולים בכרטיסייה באתר. מובהר מימוש הכרטיסייה ייעשה באופ .8

כי לא ניתן לדחות את מימוש הכרטיסייה למועד אחר, כל עוד קיימת יתרה לזכות הלקוח בכרטיסייה כך 
 שבעת הקנייה הכרטיסייה תמומש מאליה.

 
 ייה באתר. שבה נרכשה הכרטיס קנייה הראשונההבעת המימוש הראשון של הכרטיסייה יבוצע  .9

 
שופרסל שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את מכירת כרטיסיית בייבי פיקס בכל עת ומבלי שתחול  .13

 עליה כל חובת הודעה מראש. 
 

ובכפוף לתקנון המועדון ולתקנון במועדון לקוחות שופרסל בחברות  יתמותנ Onlineהקנייה בשופרסל  .11
 ., המצויים באתרOnlineשופרסל 

 
 מעוניין לממש את זכותו עפ"י כרטיסיית בייבי פיקס, להוסיף לסל הקניות את על לקוח האתר אשר .12

יתרת חבילות החיתולים אותם הוא מבקש לממש באותה רכישה באתר, ובהתאם תופחת אוטומאטית 
 .של לקוח האתר בכרטיסייה עומדת לרשותוכמות חבילות החיתולים ה

 
 .לים שיירכשו בעת מימוש הכרטיסייהבגין חבילות החיתו כפל מבצעיםיחול לא מובהר כי  .13

 
לקוח האתר אשר לא מימש את מלוא זכאותו בהתאם לכרטיסיית הטיטולים עד לתום מועד המימוש, לא  .14

יהיה זכאי לממש את הכרטיסייה לאחר מכן, אלא אם כן האריכה שופרסל את תקופת המימוש על פי 
תשיב ללקוח את סכום היתרה שנותרה שיקול דעתה. במידה ולא האריכה שופרסל את מועד המימוש, 

בכרטיסייה לכרטיס חבר המועדון שלו בשופרסל. היתרה להשבה תחושב לפי מחיר הכרטיסייה חלקי 
מספר החיתולים בכרטיסייה שנרכשה כפול כמות חבילות החיתולים שנותרו. דוגמה מספרית: אם למשל 

חבילות חיתולים,  2תר נותרה יתרה של וללקוח הא₪  268 -חבילות חיתולים נרכשה ב 4כרטיסייה של 
 ₪. 134, כלומר השבה בסך של X 2 = 134 4 / 268ההשבה תחושב כך: 

 



 
 .בייבי פיקס אחת ללקוח האתר בקנייה אחתת ימוגבל לכרטיסי .15

 
לשם בירור יתרת חבילות החיתולים העומדת ללקוח האתר, תעמוד ללקוח האתר האפשרות לפנות  .16

 .1833-56-56-56בטלפון  למוקד שירות הלקוחות באתר
 

את היתרה שלא מומשה בהתאם לסעיף לקוח שופרסל רשאית בכל עת לבטל את הכרטיסייה ולהשיב ל .17
 לעיל. 14

 
מובהר כי תיעוד יתרת חבילות החיתולים העומדת לזכות לקוח האתר במערכות הממוחשבות של  .18

 במימוש חבילות החיתולים.   שופרסל תהווה ראיה לכאורה לעניין יתרת הזכות העומדת ללקוח האתר



 
 נספח א'

 
 פרטי הכרטיסייה ורשימת המק"טים הכלולים

 
 פרטיי הכרטיסייה:

 
 9471017019947קוד פריט: אקטיב בייבי  4כרטיסיית 

 
 :רשימת הפריטים הכלולים בכרטיסייה

 

 ברקוד כרטיסייה שם מוצר
 

 ברקודים מוצרים 
 

 7290106507746 אקטיב בייבי   מארזי 4

7293136536338 
4315433737332 
4315433737373 
4315433737315 
4315433737117 
4315433737155 

 
 

 כפוף למגוון הקיים באתר ולהיצע המוצרים המסופק על ידי הספק. 
שופרסל לא תהיה אחראית בשום מקרה לכל שינוי או החלפה במוצרים או הוצאת פריט מהמגוון, שנעשו על ידי 

 פק.הס
 
 


