
 חופשת סקי מבצע תקנון

 הגדרות .1

 למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

 או"עורכת הפעילות" 

איזור תעשייה פארק אפק, , 21המלאכה , שכתובתה ברחוב אס.סי.ג'ונסון ישראל בע"מ  " החברה"
 325031315. ח.פ. ראש העין

  "מפעילת אתר המבצע"

 שופרסל בע"מ   "שופרסלאו "

( 1 חבר מועדון לקוחות שופרסל ( 21בגיר )מעל  (2אדם העונה על כל התנאים הבאים:  "משתתף"
וזאת במסגרת מתוך רשימת המוצרים המשתתפים במבצע מוצרים או יותר  1רכש 

באחת מנקודות המכירה של שופרסל המשתתפות  "(החשבוניתחשבונית אחת )להלן: "
נרשם לאתר המבצע ( 5חשבונית השמר את ו תקנון זהל 4.1במבצע, כמפורט בסעיף 

זין את פרטיו האישיים וכן את ( ה4 ה' לאורך כל היממה בתקופת המבצע-בימים א'
את תנאי תקנון זה  אישר( 3; באתר המבצע מספר החשבונית במקומות המיועדים לכך

( 0ואת ההסכמות שלפיהן הפרטים יישמרו במאגרי המידע המאובטחים של שופרסל; 
על שאלה אחת  ענה( 5-"(; וותסגור ותשאלשאלות ידע אמריקאיות  )להלן: "על  ענה

"(; הכל בהתאם להוראות המופיעות באתר המבצע השאלה הפתוחהפתוחה )להלן: "
 ובכפוף לתקנון זה. 

 משתתפיםה 13 עד ייבחרו, השאלות הסגורות 5נכונה על מתוך המשתתפים אשר ענו  "הפעילות"

ו/או  תונו/או מעניי תוהכי יצירתי את התשובותענו  אשר )אחד בגין כל יום פעילות(
כנגד הצגת ו, וועדת השיפוטשל ה הבלעדי לפי שיקול דעתלשאלה הפתוחה,  תומקורי

  החשבונית הם יזכו בפרס.

 ., כתנאי לקבלת הפרספעילות את החשבוניתמשתתף אשר זכה בפרס, יתבקש להציג לעורכת ה

  www.skivacation.co.il המבצע"אתר "

 כמפורט בנספח א'  אס.סי.ג'ונסוןמוצרי  "מוצרים משתתפים"

אחר בהתאם לשיקול  ביעד נבחרכוללת טיסה זוגית לגיאורגיה או החופשת סקי זוגית  "פרס " 
כוכבים על בסיס לינה וארוחת בוקר,  5דעתה של עורכת המבצע, חדר זוגי במלון 

 (זוכים 13 עד )סה"כימים.  5 -העברות, סקי פס וציוד סקי ל

  .ו/או מי מטעמה וועדה המורכבת מנציגי עורכת הפעילות ועדת השיפוט""ו

 כללי .2
 

 בלבד ומופנה לנשים ולגברים כאחד. האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות .1.2
 

 
זה נועד להסדיר את הכללים שעל פיהם יתנהל המבצע וכן את התנאים וההוראות אשר יחולו על  תקנון .1.1

 ההשתתפות במבצע.
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 תקופת המבצע .3
 

)כולל( )להלן:  1122 לדצמבר 30 ועד ליום 1122 נובמברל 10 יוםמבימים א' עד ה' שיחולו המבצע ייערך  .5.2
 "(.המבצעתקופת "

 
מכל סיבה  הלשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או לבטל הזכותעל החברה שומרת  .5.1

בעניין  ו/או מי מטעמהו/או שופרסל כלפי החברה ולא תשמע כל טענה , סבירה שהחברה תמצא לנכון
 .זה

 

 ותנאי ההשתתפות בוכללי המבצע  .4
 

על מנת  .לא כולל לקוחות עסקיים "שופרסל"ההשתתפות במבצע מותרת אך ורק לחברי מועדון  .4.2
באחריות המשתתף להצטרף למועדון הלקוחות של "שופרסל" והחברות במועדון נעשית על להשתתף, 

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

בפורמטים הבאים של שופרסל ברחבי הארץ: "שופרסל דיל", "שופרסל דיל  המבצע מתקיים .4.1
 . "שופרסל אקספרס"-" וOnlineאקסטרה", "שופרסל שלי", "שופרסל 

 
 1בתקופת המבצע  המעוניין להשתתף במבצע נדרש: )א( לרכושחבר מועדון לקוחות שופרסל כל  .4.5

באחת  "(החשבונית)להלן: " חשבונית אחתבמסגרת  מהמוצרים המשתתפים במבצע מוצרים או יותר
ה' -בימים א'; )ב( להיכנס לעיל 4.1מנקודות המכירה של שופרסל המשתתפות במבצע, כמפורט בסעיף 

להזין את פרטיו האישיים וכן את מספר  ; )ג(לאתר המבצע בתקופת המבצע  לאורך כל היממה
ואת ההסכמות שלפיהן הפרטים  זה תנאי תקנוןלאשר את ; )ד( לכך יםהמיועד מותהחשבונית במקו

)ו( לענות על -ו השאלות הסגורות ענות על ל; )ה( יישמרו במאגרי המידע המאובטחים של שופרסל
יש לשמור את  .ובכפוף לתקנון זה הכל בהתאם להוראות המופיעות באתר המבצעפתוחה השאלה ה

 . קבלת הזכייההחשבונית עד מועד 
 לתקנון זה. בנספח א'רשימת המוצרים המשתתפים במבצע מפורטת 

 (ועל השאלה הפתוחה ותהסגור ותף להשתתף )כלומר, לענות על השאללמשתת תמאפשרחשבונית כל  .4.4
 מובהר כי בכל מקרה לא ניתן לזכות יותר מפעם אחת.  אחת בלבד.פעם 

 
תקופת הפעילות בה' -יום מהימים אזוכה אחד עבור כל  שיפוטהועדת תבחר  בסיום תקופת הפעילות .4.3

 זוכים.  13 עד בסך הכל ייבחרו .(שבת וחגשישי, לא כולל )
 

נכונה על  תהאשר ענ בפעילותהמשתתפים קבוצת , מבין תבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי ועדת השיפוט .4.0
הבחירה תיעשה על בסיס השאלה הפתוחה וההחלטה על ועל השאלה הפתוחה. השאלות הסגורות 
כדוגמת יצירתיות, מקוריות, הומור וכיו"ב. החלטה זו תיקבע על שונים קריטריונים הזוכה תתבסס על 

 פי שיקול דעתה המוחלט של הוועדה, והחלטתה תהיה סופית ומוחלטת.  
 

התשובה  והזנתהחשבונית  ומספר של המשתתף הפרטים האישייםמובהר בזאת כי האחריות להזנת  .4.5
הינה של המשתתף לבדו ובאופן בלעדי ולא תישמע טענה כנגד החברה  לאתר המבצע לשאלה הפתוחה

יובהר כי אין חובה חוקית או אחרת מצד המשתתף למסור את  לעניין זה. ןמי מטעמשופרסל ו/או ו/או 
 פרטיו, אולם ללא מסירת הפרטים לא תתאפשר השתתפותו בפעילות.

 
באחריות בגין שיבושים במערכות התקשורת או ברשתות  נהלא תישאו/או שופרסל כי החברה  מובהר .4.1

נתון לרשומה או לאו תוכנת מחשב מכל סוג שהוא אשר עשויה לגרום  ההתקשורת או בכישלון חומר
תחשב  ולאהוכחה של שליחה לא תתקבל  .עיכוב בשיגור , נזק און, לאבדשוגריםכלשהו לא להיות מ

 כחת קבלה.כהו
 

המוצרים, אם בכלל,  ת מצג, בכל דרך שהיא, לגבי כמותויוצר ןת ואינומתחייב ןאינשופרסל החברה ו .4.2
 .ו/או במלאי החנויות להימצאותם בשוקמתחייבות  , ואינןאשר ישווקו במהלך תקופת המבצע
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 בהםוכללי הזכייה  יםהפרס .5
 

אחר בהתאם לשיקול דעתה של עורכת  ביעד נבחרכוללת טיסה זוגית לגיאורגיה או חופשת סקי זוגית ה .3.2
 ימים. 5 -כוכבים על בסיס לינה וארוחת בוקר, העברות, סקי פס וציוד סקי ל 5המבצע, חדר זוגי במלון 

 

 שופרסל טראוול. הפרס יסופק על ידי 
 )בריאות, כבודה וכיו"ב(, לדרכון בתוקף מתאים נסיעות לביטוחחשבונם על  לדאוגהזוכים  באחריות .3.1

 . )כפי שיידרש( ולאשרת כניסה
להחלפה או להמרה, למעט אם תאריכי החבילה יתוקשרו לזוכים בתום הפעילות ואינם ניתנים לשינוי,  .3.5

כל משתתף יוכל לזכות פעם אחת בלבד ללא עורכת הפעילות תחליט אחרת, ובשיקול דעתה הבלעדי. 
 פרטי החבילה ניתנים לשינוי בהתאם לשיקולה של אס. סי. ג'ונסון. קשר למספר הפעמים שהשתתף.

והיא  תבחר את מחלקת הטיסה וכן את המלון החברה. וביטוח באחריות הזוכה לוודא דרכון בתוקף
 . אינה אחראית על אספקת ציוד סקי בפועל ו/או טיבו

 
 

או דומה לפרס על פי  ווה ערךעורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לספק לזוכה מוצר או שירות ש .3.4
 שיקול דעתה ומכל סיבה שהיא.

 
אינה  החברהמובהר כי באחריות ספק הפרס בלבד ואינו באחריותה של עורכת הפעילות. , הפרסמימוש  .3.3

אחראית על טיב הפרס ו/או מימושו ו/או תוקפו ו/או כל שינוי אשר יבוצע על ידי חברת התעופה ו/או 
 ו/או ביטול הטיסה(.   ות לכל עיכוב ו/או שינוי)לרב ו/או אתר הסקי המלון

 
 

על מנת מהזוכים בפרס כל אחד  םנציג החברה קשר עצור יי ,הזוכים בפרס מן סביר לאחר בחירתז .3.0
ליצור קשר עם הזוכה מסיבות  היה ולא יעלה בידה של החברה .בפרס םעל זכיית הםלהודיע ל

, היא תהיה רשאית להכריז על של החברה מצידהלאחר קיום פעולות סבירות זאת , הקשורות בזוכה
הזכייה כבטלה ולנהוג בפרס לפי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין, לרבות בחירת זוכה חליפי חלף 

ו/או מי מטעמה כל דרישה או טענה ו/או שופרסל הזוכה המקורי, ולא תישמע או תתקבל כנגד החברה 
  בנושא זה.

 
חשבונית ה –הקנייה את הוכחת , למי מטעמהלחברה או הזוכה לספק על מנת לקבל את הפרס, יידרש  .3.5

 לא עמדובפרס  הזוכיםאם  את כל המסמכים הנדרשים לצורך מימוש הפרס. קבלה שבגינה זכה, ו/ 
או ו/ולא תישמע כל טענה כנגד החברה  , הם לא יהיו זכאים לממש את הפרסתקנון זהבדרישות 

 לעניין זה. ןמי מטעמשופרסל ו/או 
 

  .העברה, מכירה או המחאה של הפרס על ידי הזוכה לצד שלישי אסורה .3.1
 

את  החברה נציגי ללהעביר הזוכה בפרס , על ך הקשור אליו(מכל מס ו)א על מנת לקבל את הפרס .3.2
בהתאם לפרטים  יינתן לזוכה הפרס בהתאם להנחיות שיקבל. חשבונית באמצעותה השתתף וזכה ה

פרס שיישלח ולא תהיה מחויבת להחברה לא תהיה אחראית לכל נזק או אובדן .  /ידהעל ידו שימסרו
כי  ,מובהר כתוצאה מרשלנותה של החברה. םנגרלהעניק פרס חליפי, למעט אם נזק או אובדן כאמור 

 שופרסל בשום מקרה לא תהיה אחראית לכל נזק או אובדן למסמכי הפרס. 
נזק  כל סיבה, לרבות בשל בשל  את הפרס לממש יוכל יממש או לא לאוהזוכה בפרס מקרה ב .3.21

ו/או כל הזוכה בפרס לא יהיו אחראים כלפי  ןו/או מי מטעמ/או שופרסל ו, החברה ו/או אובדן לפרס
פרס פיצוי או כל זוכה בפרס ללספק לא יהיו חייבים ו/או מי מטעמה צד שלישי בהקשר זה, וכן החברה 

כל טענה  ןטעמו/או מי מו/או שופרסל ולא תישמע כנגד החברה  ,כלשהו )לרבות כל רכיב ממנו( חלופי
 .ו/או דרישה בעניין זה

 
לא יהיו אחראים ולא יהיו חייבים בשיפוי בגין כל אבדן, נזק מטעמן ו/או מי  , שופרסלהחברה .3.22

ישיר ו/או עקיף, הפסד, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים ו/או לצדדים 
ם כלשהם כתוצאה מהשתתפות בפעילות או מימוש הזכייה ו/או בקשר עם הפעילות או שלישיי

כתוצאה מהשימוש בפרסים וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותם ו/או אי השתתפותם בפעילות עילה 
 לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה.
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תיבדק על פי זכאותו של כל אחד ואחד מן הזוכים לקבל או )לפי העניין( לממש את הפרס  .3.21

הוראות הדין החל ובהתאם להוראות תקנון זה. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ו/או מכל דין חל, 
החברה או כל מי שפועל מטעמה מורשים שלא להעניק את הפרס ו/או לחסום השתתפות של משתתף 

עקיפין, בדרך כלשהו, לפי העניין, של כל מי אשר זכה בפרס ו/או השתתף במבצע, בין במישרין ובין ב
של עבירה או באמצעות מעשה לא חוקי ו/או שאינו בהתאם להוראות תקנון מבצע זה ו/או בדרך 

 שנחשבת כבלתי הוגנת, מכל בחינה, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 
החברה ו/או מי מטעמה, תהיה רשאית, מעת לעת, שופרסל ו/או מבלי לגרוע מכלליות האמור,  .3.25

דעתה הבלעדי, לערוך בדיקות של אופן השתתפות המשתתפים במבצע והיא תהיה רשאית לפי שיקול 
לפסול משתתפים מהמבצע כולו ו/או להימנע מלהעניק את הפרס לכל אדם, אשר יש לגביו חשש סביר, 

החברה, כי השתתף במבצע, בין באופן ישיר ובין באופן שופרסל ו/או הבלעדי של  ןדעתבהתאם לשיקול 
 רך של תרמית או בכל צורה בלתי חוקית או בלתי הוגנת אחרת כלפי המשתתפים האחרים.עקיף, בד

 
 

 קניין רוחני .6
 

בין השאר ולא רק, סימני מסחר, סודות מסחריים, זכויות  ,כל זכויות הקניין הרוחני )מכל סוג(, לרבות .0.2
המבצע ו/או כל  אתריוצרים וכדומה, בין אם זכויות אלה רשומות ובין אם לאו, בקשר למבצע ו/או 

המבצע, העיצוב שלו וכל תוכנה, יישום, קוד, גרפיקה  אתרחלק שלו, לרבות בין השאר: התכנים של 
ו/או קבצי וידיאו אחרים, קבצי טקסט וחומרים אחרים, בין בצורה של קוד מקור, קוד אובייקט ובין 

ישארו רכוש בלעדי של , וי, לפי העניןשופרסלבממשק חיצוני, הם רכושם הבלעדי של החברה ו/או 
 .   ו/או שופרסל, לפי הענין החברה

 
כל משתתף מסכים כי הוא לא ימכור, ישנה, יעתיק, יפרסם, ישדר, יציג, יעשה פעולות של הנדסה  .0.1

המבצע ללא  אתרכל מידע או תוכן אשר נכללים בלהפוכה, או יכין יצירות נגזרות מכל סוג או מתאר, 
המבצע  אתרוכי הוא יימנע מלהשתמש באו שופרסל )לפי העניין( ו/אישור מוקדם בכתב של החברה 

של צדדים  או/ושופרסל של  בכל דרך שעלולה להוות הפרה של זכויות הקניין הרוחני של החברה ו/או
 . ו/או שופרסל החברה, ללא הסכמה מוקדמת בכתב של )לפי העניין(  שלישיים

 
חוזר, עולמי, ללא כל תמלוגים, ניתן להעברה, עם רישיון בלתי ולשופרסל מעניק לחברה  ףהמשתת .0.5

התשובות ם את , לפרסתקופה בלתי מוגבלת אפשרות להעניק רישיונות משנה ללא הגבלה, למשך
המבצע ו/או בכל  באתר)לרבות העתקה, שינוי, פרסום ו/או ביצוע כל עבודה נגזרת(  לשאלה הפתוחה

מוותר בזאת לטובת  ף. המשתתדי של החברהל פי שיקול דעתה הבלעפלטפורמה או מדיה אחרת, ע
ומתחייב שלא  היצירב ולאשר עשויות להיות החברה ו/או מי מטעמה, על כל הזכויות המוסריות 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית להוסיף קרדיט לזוכים בפרס בקשר עם  .לאכפן
 .השימוש בתשובות לשאלות הפתוחות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

 

 רטיותפ .7
 

הפרטים אשר נמסרים באתר המבצע נמסרים לשופרסל, פרטי המועמדים לזכייה בלבד יימסרו  .5.2
. שימוש כזה במידע לא ייחשב כפגיעה בפרטיות, לעורכת הפעילות וזאת למטרת מסירת הפרסים

  כל מי שפועל מטעמה, לא ייחשבו כמי שפוגעים בפרטיות בשל פעילות זו. ו/אושופרסל  והחברה ו/או
 

אם אותו אולם ו/או למי מטעמה ) שופרסללשום חובה חוקית למסור את המידע  על המשתתףלא חלה  .5.1
והסכמתו  המידעמסירת להשתתף במבצע(, ויהיה רשאי לא  , הואמשתתף יימנע מלמסור מידע זה

 .ובאישורונעשית על פי רצונו החופשי להעברת הפרטים לעורכת הפעילות 
 

לעקוב או לאסוף מידע לגבי השימוש אותו עושים  תרשאישופרסל המשתתפים מסכימים בזאת כי  .5.5
שולח המבצע אשר אתר )פיסות מידע  (Cookies) המשתתפים באתר המבצע, על ידי שימוש ב''עוגיות''

(. המבצע גולש או עושה שימוש באתרהמשתתף או לכל מכשיר קצה אחר בזמן ש המשתתף למחשב
שימור מידע באמצעים כדוגמת פעולה זו נעשית על מנת לשפר את חווית המשתמש באתר המבצע 
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לצרכי או העדפותיו או על מנת לעקוב ולפקח על השימוש באתר המבצע על ידי המשתמשים אודות 
אלו לא יימסר לצדדים שלישיים ויישמר לצרכים  "עוגיות"סף על ידי שיפור אתר המבצע. המידע הנא

 פנימיים בלבד.
 

באמצעות שינוי הגדרות במחשבו  "עוגיות"ייעשה שימוש בכי לא כל משתתף רשאי לבחור 
לכן מומלץ לעיין בקובץ העזרה של הדפדפן על מנת ללמוד את  הדפדפן שלו )כל דפדפן הוא שונה,

 "עוגיות"(. אם משתתף בחר לנטרל קבלת "עוגיות"ת הגדרות של פונקציך הנכונה לשנות ההדר
אולם הוא עשוי לא להיות מסוגל  להשתמש באתר המבצע,מאתר המבצע, הוא עדיין יוכל 

 להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר המבצע. 

 

 שונות .8
 

 
על מנת שיוכל להשתתף המשתתף אחראי למסור את כל הפרטים הנדרשים באופן מלא ומדויק  .1.2

 במבצע. 

 
החברה רשאית לפרסם ו/או להתיר לפרסום את פרטי הזיהוי של הזוכים, בהתאם לדין החל. קבלת  .1.1

 הפרסים מותנית בהסכמת הזוכה לפרסום פרטיו כזוכה במבצע לרבות פרסום באתר המבצע.
 

ים אחרים מכל סוג במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומ .1.5
 שהוא, לרבות באמצעי תקשורת אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 
 

המשתתפים מסכימים כי כל פגם ו/או עיכוב ו/או הפרעה או כל דבר בעל אופי דומה במבצע, לרבות  .1.4
ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כתוצאה מכח עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת 
 החברה ו/או שיבושים באתר המבצע ו/או פגמים או שיבושים אחרים, לא ייחשבו כהפרה של תקנון זה,

זאת ועוד, החברה  .ןו/או מי מטעמו/או שופרסל ולא יקנו למשתתפים כל זכות ו/או סעד כנגד החברה 
של המפיצים המורשים בכל הנוגע למבצע, ולא תישא בכל אחריות  םאינה אחראית לפעולותיה

 . למעשיהם או למחדליהם של המפיצים, כאמור לעיל

 
עורכת הפעילות ו/או מי הן באחריות זוכים בפעילות הבחירת ניסוח השאלות וידוע למשתתף כי  .1.3

מטעמה בלבד ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. בעצם השתתפותו בפעילות, מצהיר המשתתף כי הוא מוותר 
בקשר עם  ןמי מטעמשופרסל ו/או על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או 

 יין זה מוקנה לעורכת הפעילות ו/או למי מטעמה בלבד. האמור בסעיף זה ושיקול הדעת הבלעדי בענ
 

ידוע למשתתף כי עורכת הפעילות תהא רשאית לשנות את כללי הפעילות, כפי שנקבעו בתקנון זה על פי  .1.0
 5שיקול דעתה הבלעדי ועורכת הפעילות תפרסם הודעה על כך למשתתפים בפעילות כאמור בסעיף 

 לעיל. 
 

כי הוא קרא את הוראות תקנון המבצע וכי הוא  מסכים לכךבעצם השתתפותו במבצע, המשתתף  .1.5
. החברה רשאית לשנות את הוראות התקנון בכל זמן, הןמסכים להן לרבות לכל התנאים הכלולים ב

פרסומם  יחייבו את כל המשתתפים מרגעכפי ששונה בהתאם לשיקול דעתה הסביר והוראות התקנון 
 . באתר המבצע

 
פרס. החברה או של מקבל \ו ההשתתפות בכל שלב של המבצע היא באחריותו הבלעדית של המשתתף .1.1

למשתתף ו/או למקבל  או ייגרם שאו באחריות לכל נזק אשר נגרםילא י ןמי מטעמו/או  שופרסל ו/או
ר בכל שלב משלבי במבצע ו/או בקש ובקשר עם השתתפות פרס ו/או  לצדדים שלישיים כתוצאה מ ו/או

 .יםפרסהבמבצע ו/או בקשר עם  תועם זכיי
 

העובדים של: )א( החברה, )ב( שופרסל, וכן בני משפחותיהם של כל הנזכרים לעיל, אינם רשאים  .1.2
 ."בני משפחה" לעניין סעיף זה כוללים בן או בת זוג, הורים, אחים, אחיות וילדים להשתתף במבצע.
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והינו חוזה לכל דבר ועניין ועצם ההשתתפות תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות  .1.21
 בפעילות מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.

 כהגרלה למען הסר ספק, תקנון הפעילות הינו לצורכי פעילות שיווקי גרידא, ולא ייחשב  .1.22 .1.22
 לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה, כי הזכייה אינה תלויה בגורל. 114כהגדרתה בסעיף 

 
 !משתתפיםהכל ל הצלחהי לוחיאבברכת 
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 נספח א'
 רשימת המוצרים המשתתפים במבצע

 
 

פריט 

 (ט"מק)
 ברקוד תאור פריט

 8690784211505 1-ב2( חדש)גלייד ארוסול קלין  1203122

 8690784211802 1-ב2( חדש)גלייד ארוסול לבנדר 1203123

 8690784211901 1-ב2גלייד ארוסול הרמוניה  1203124

 8690784211703 ארוסול חבצלות ופרחי ברגלייד  1203128

 7290016319095 גלייד מוצק ניחוח ים 1205104

 7290016319101 1-2גלייד מוצק ניחוח לבנדר  1205121

 4801234145118 ל"מ044גלייד נטורל ספריי אירוס סגול עדין  1203200

ל"מ044 אושן בריזגלייד נטורל ספריי  1203201 . 4801234145125 

 4801234145132 ל"מ044גלייד נטורל ספריי חבצלות ופרחי בר  1203202

 4801234145149 ל"מ044גלייד נטורל ספריי פריחה פראית  1203203

 8690784315227 גרם 171גלייד מארז אוטומטי מעוצב לבנדר וניל  1207102

 8690784312448 גרם 171גלייד מארז אוטומטי מעוצב מרכך כביסה  1207104

 7290014949959 גלייד מארז אוטומטי מעוצב ניחוח וניל   1207105

 7290016321166 גלייד מארז אוטומטי מוקטן בניחוח לבנדר  1207106

 8690784817110 גלייד מילוי אוטומטי לבנדר חדש 1207205

 8690784816885 גלייד מילוי אוטומטי מרכך כביסה חדש 1207206

 8690784816779 'ג 171אוטומטי בניחוח אקזוטי גלייד מילוי  1207207

 6001298987701 גלייד מילוי אוטומטי אביב רענן 1207208

 8690784514880 וניל -גלייד מילוי אוטומטי  1207209

 4801234159856 גרם74ל בניחוח מרכך כביסה 'גלייד מיני ג 1211050

 4801234159863 .ג74ל בניחוח חבצלות ופרחי בר 'גלייד מיני ג 1211052

 5000204657913 ל"מ14( קטן)קופסא שחור  1270100

 5000204657883 ל"מ14( קטן)קופסא חום  1270102

 5000204661392 ל"מ144( גדול)אקסטרא לארג שחור  1270130

 5000204658064 ל"מ7קיווי אקספרס שחור חדש  1270150

 4008402101772 ל"מ7קיווי אקספרס חום חדש  1270152

 5000204660159 ל"מ7קיווי אקספרס שקוף חדש  1270154

 5000204658187 ל"מ71קראון שחור חדש  1270180

 5000204658125 ל"מ71קראון חום חדש  1270182

 5010182997918 ל אסלה ניחוח ים כחול'ד ג.ט 1221210

 5010182996799 ל אסלה פרחי בר ורודים'דאק ג 1221213

 5010182997338 ל אסלה ניחוח רענן ירוק'ד ג.ט 1221215

 7290011223243 ל אסלה ניחוח לבנדר'ד ג.ט 1221216

 7290011223229 ל אסלה טיפות טל רעננות'ד ג.ט 1221218

 7290011223755 ד מוצק כחול.ט 1221110

 8690784516440 ל"מ 714חדש -ל נוזל לבנדר'דאק ג 1230111

 5010182998861 ל"מ 714ל נוזל ירוק רענן 'גדאק  1230112
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 5010182998847 ל"מ 714ל נוזל כחול בניחוח ים 'דאק ג 1230113

 8690784516556 ל"מ 714ל נוזל מנטה עדין 'דאק ג 1230114

 5010182997574 ל"מ 714ל נוזל כתום הדרים 'דאק ג 1230115

 8690784518222 ל"מ 714ל נוזל פריחה מרעננת 'דאק ג 1230116

 8690784518116 ל"מ 714ל נוזל טרופי 'דאק ג 1230117

 7290016320343 חדש -לבנדר*זוג 714* ל נוזל 'דאק ג 1290212

 7290010838424 ירוק רענן*זוג 714* ל נוזל 'דאק ג 1290213

 7290010838431 כחול ים*זוג 714* ל נוזל 'דאק ג 1290214

 7290016320374 מנטה עדין*זוג 714* ל נוזל 'דאק ג 1290215

 7290004810009 כתום הדרים*זוג 714* ל נוזל 'דאק ג 1290216

 7290016320398 חדש  – 2*714ל נוזל זוג פריחה מרעננת 'דאק ג 1290217

 7290016320404 חדש  – 2*714ל נוזל זוג טרופי 'דאק ג 1290218

 8690784516662 ל"מ 714ניחוח לבנדר  - ל ניקוי עם אקונומיקה מקציפה'דאק ג 1230118

 8690784516778 ל"מ 714ניחוח ים  -ל ניקוי עם אקונומיקה מקציפה 'דאק ג 1230119
 

 8690784614771 דאק סבון מוצק לניקוי אסלה בניחוח רענן  1221403
 

 8690784614665 דאק סבון מוצק לניקוי אסלה בניחוח ים 1221404
 

 8690784614559 דאק סבון מוצק לניקוי אסלה בניחוח טרופי  1221405
 

 8690784614993 דאק סבון מוצק לניקוי אסלה בניחוח הדרים 1221406
 

 8690784614887 דאק סבון מוצק לניקוי אסלה בניחוח פריחה מרעננת  1221407
 

 8690784711777 דאק סבון מוצק אקטיבי אקונומיקה ניחוח ים 1221408
 

 8690784618229 דאק סבון מוצק אקטיבי אריזת זוג ניחוח ים 1290900
 

 8690784618113 דאק סבון מוצק אקטיבי אריזת זוג ניחוח רענן 1290901
 

 7290012803352 ל "מ 044רייד קוטל זבובים ויתושים  1220714
 

 5010182997680 ל"מ 044רייד קוטל נמלים  1220701
 

 5010182997253 ל"מ 044וקים 'גרייד קוטל  1220717
 

1220747 RAID5010182996805 מונע עש מעורב 
 

1220746 RAID5010182996805 מונע עש ניחוח לבנדר 
 

 7290001012765 לילות 04טבליות   2+מכשיר חשמלי  1220720
 

 7290016319910 רייד מכשיר חשמלי לטבליות   1220751
 

 5010182997550 לילות 04מילוי  טבליות בודד  1220722
 

 7290012803536 לילות 04טבליות  1+מכשיר חשמלי 1220742
 

 7290011618636 לילות 01מילוי נוזל בודד   1220733
 

 7290010195756 לילות 04מילוי נוזל זוג  1290742
 

 7290014949911 2+1מילוי נוזל שלישייה  1290822
 

 7290012803543 לילות 01נוזל  1+ מכשיר חשמלי  1220743
 

 7290011618483 לילות 04נוזל  2+ מכשיר חשמלי  1220730
 

 5000204690026 1 -ב 1לניקוי רהטים טבעי ' פלדג 1218120
 

 5000204690057 1-ב 1לניקוי רהיטים לבנדר ' פלדג 1218121
 

 7290011223113 זוג-לרהיטים טבעי ' פלדג 1290035
 

 5000204886566 ל"מORANGE OIL 070' פלדג 1240200
 

 7290014126282 לבנדר' ל 2.1מיסטר מאסל לרצפות וניקוי כללי  1280204
 

 7290014126275 פרחי בר' ל 2.1מיסטר מאסל לרצפות וניקוי כללי  1280205
 

 7290014126077 ל בניחוח לימון"מ 144מאסל למטבח .מ 1280123
 

 7290050204830 וחרקיםאוטן תרסיס דוחה יתושים  1233100
 

 4008500006337 ל"מ14אוטן פמילי קייר סטיק  1233106
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 7290014949744 שעות  8אוטן טרופי ספריי יבש ל  1233110
 

 7290014949751 ל'וניור ג'אוטן פמילי קייר ג 1233112
 

 7290014949768 'מל 21ל 'אוטן אפטר בייט ג 1233114
 

 7290004091217 כסףגודרס להברקת כלי  1232100
 

 7290001865125 מ"ס 04*78יחידות  14גלילונית שקית גדולה לפח מטבח  6100101
 

 7290008945172 מ"ס 01*12' יח04גלילונית לפח מטבח  6100104
 

 7290004792527 חדש-חינם 14+244גלילונית להקפאה  6115374
 

 7290008945202 מ"ס 04*71' יח14גלילונית לאשפה משרדית  6100114
 

 7290000420417 עם שרוך  01X52' יח 04גלילונית  6101100
 

 7290011223199 'יח 044 –מ "ס 10*21גלילונית שקית אוכל מארז זוג  6100308
 

 


