
 מבצע  תקנון
 "תקניול ₪ 1,,,0ב זוכים עלית  "

 הגדרות .1

 למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

 או"עורכת הפעילות" 

 , פתח תקווה.449, קריית מטלון, ת.ד. 94גרופ בע"מ, שכתובתה ברחוב הסיבים שטראוס   " החברה"

  "מפעילת אתר המבצע"

 שופרסל בע"מ   "שופרסלאו "

( 2 חבר מועדון לקוחות שופרסל ( 41בגיר )מעל  (4אדם העונה על כל התנאים הבאים:  תף"שת"מ
וזאת לפחות ₪  04.43 רכש מוצרים מתוך רשימת המוצרים המשתתפים במבצע בסך

באחת מנקודות המכירה של שופרסל  "(החשבוניתבמסגרת חשבונית אחת )להלן: "
נרשם לאתר ( 0חשבונית השמר את ו ן זהתקנול 9.2בסעיף  המשתתפות במבצע, כמפורט

זין את פרטיו האישיים וכן ( ה9 ה' לאורך כל היממה בתקופת המבצע-בימים א'המבצע 
את תנאי תקנון  אישר( 5; באתר המבצע את מספר החשבונית במקומות המיועדים לכך

של שופרסל;  זה ואת ההסכמות שלפיהן הפרטים יישמרו במאגרי המידע המאובטחים
על שאלה אחת  ענה( 7-"(; וותסגור ותשאלעל שאלות ידע אמריקאיות  )להלן: " הנע( 6

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

 חד)א משתתפיםה 25ו ייבחר ורות גסהשאלות ה 0כונה על נמתוך המשתתפים אשר ענו  "הפעילות"

 תוו/או מקורי תונו/או מעניי תוהכי יצירתי ת התשובותאענו  אשר ילות(יום פע בגין כל
כנגד הצגת החשבונית ועל השאלה הפתוחה, וועדת השיפוט של ה הבלעדי לפי שיקול דעת
  הם יזכו בפרס.

 .0 כתנאי לקבלת הפרסות את החשבוניתפעיללעורכת הש להציג רס0 יתבקר זכה בפמשתתף אש

  www. strauss-trivia.co.il אתר המבצע""

 מוצרי עלית כמפורט בנספח א'  "מוצרים משתתפים"

אשר ניתן למימוש בהתאם לתנאיו וכמפורט ₪  4,333של בשווי  Cashתו הזהב כרטיס  "פרס " 
 (זוכים 25"כ )סה www.shufersal.co.ilהאינטרנט באתר 

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

 כללי .2
 

 האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים ולגברים כאחד. .2.4
 

 
יחולו על זה נועד להסדיר את הכללים שעל פיהם יתנהל המבצע וכן את התנאים וההוראות אשר  תקנון .2.2

 במבצע.ת פוההשתת
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 תקופת המבצע .3
 

)כולל(  2344לנובמבר  25 ועד ליום 2344לאוקטובר   22 יוםמבימים א' עד ה' שיחולו המבצע ייערך  .0.4
 "(.תקופת המבצעלן: ")לה

 
מכל סיבה  הלשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או לבטל הזכותעל החברה שומרת  .0.2

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

 

 פות בוותנאי ההשתתכללי המבצע  .4
 

על מנת  .לא כולל לקוחות עסקיים ההשתתפות במבצע מותרת אך ורק לחברי מועדון "שופרסל" .9.4
ית על עשבאחריות המשתתף להצטרף למועדון הלקוחות של "שופרסל" והחברות במועדון נלהשתתף, 
 המשתתף לבין שופרסל, אשר החברה אינה צד לה ואינה אחראית לה.   שרות ישירה ביןבסיס התק

 
בפורמטים הבאים של שופרסל ברחבי הארץ: "שופרסל דיל", "שופרסל דיל  בצע מתקייםמה .9.2

 . "שופרסל אקספרס"-" וOnlineאקסטרה", "שופרסל שלי", "שופרסל 
 

 04.43 -בבתקופת המבצע  ( לרכושבמבצע נדרש: )אעוניין להשתתף המחבר מועדון לקוחות שופרסל כל  .9.0
באחת  "(החשבונית)להלן: " סגרת חשבונית אחתמב ומעלה מהמוצרים המשתתפים במבצע₪ 

ה' -בימים א'; )ב( להיכנס לעיל 9.2מנקודות המכירה של שופרסל המשתתפות במבצע, כמפורט בסעיף 
רטיו האישיים וכן את מספר את פ להזין ; )ג(מבצע לאתר הבתקופת המבצע  לאורך כל היממה

ואת ההסכמות שלפיהן הפרטים  ון זהתקנ תנאילאשר 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  .הלתקנון זובכפוף  תר המבצעהכל בהתאם להוראות המופיעות באפתוחה השאלה ה
 . קבלת הזכייההחשבונית עד מועד 

 לתקנון זה. בנספח א'במבצע מפורטת רשימת המוצרים המשתתפים 
 (ועל השאלה הפתוחה ותהסגור ותף להשתתף )כלומר, לענות על השאללמשתת תמאפשרחשבונית כל  .9.9

 ותר מפעם אחת. מובהר כי בכל מקרה לא ניתן לזכות י אחת בלבד.פעם 
 

פעילות תקופת הבה' -זוכה אחד עבור כל יום מהימים א שיפוטהועדת תבחר  בסיום תקופת הפעילות .9.5
 . זוכים 25בסך הכל ייבחרו  .(שבת וחגשישי, לא כולל )

 
נכונה על  תהאשר ענ בפעילותהמשתתפים קבוצת , מבין תבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי ועדת השיפוט .9.6

הבחירה תיעשה על בסיס השאלה הפתוחה וההחלטה על ל השאלה הפתוחה. ועהשאלות הסגורות 
וגמת יצירתיות, מקוריות, הומור וכיו"ב. החלטה זו תיקבע על דכשונים קריטריונים הזוכה תתבסס על 

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

התשובה  והזנתנית החשבו ומספר של המשתתף הפרטים האישייםמובהר בזאת כי האחריות להזנת  .9.7
י ולא תישמע טענה כנגד החברה הינה של המשתתף לבדו ובאופן בלעד לאתר המבצע לשאלה הפתוחה

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

 
ות באחריות בגין שיבושים במערכות התקשורת או ברשת נהלא תישאו/או שופרסל כי החברה  הרמוב .9.1

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

 קבלה. כהוכחת
 

המוצרים, אם בכלל,  ת מצג, בכל דרך שהיא, לגבי כמותויוצר ןת ואינומתחייב ןאינשופרסל החברה ו .9.4
 .ו/או במלאי החנויות להימצאותם בשוקמתחייבות  , ואינןאשר ישווקו במהלך תקופת המבצע
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 בהםוכללי הזכייה  יםהפרס .5
 

 . ₪ 4,333 שלבשווי  ("סיטרכה" :ןלהל) Cashהזהב תו הוא כרטיס  הפרס .5.4
 

ט אחרת, ובשיקול דעתה הפרס אינו ניתן לשינוי, להחלפה או להמרה, למעט אם עורכת הפעילות תחלי .5.2
 כל משתתף יוכל לזכות פעם אחת בלבד ללא קשר למספר הפעמים שהשתתף.הבלעדי. 

 
. אובדן השוברים בו יןצושימימוש האחרון לותאריך  בהתאם לתנאים המצוינים עליו –כרטיסהמימוש  .5.0

 שובר שפקע או מומש לא יכובד.  כמוהו כאובדן כסף מזומן.
 

או דומה לפרס על פי  מוצר או שירות שווה ערךמה את הזכות לספק לזוכה עורכת הפעילות שומרת לעצ .5.9
 שיקול דעתה ומכל סיבה שהיא.

 
באחריות ספק הפרס בלבד א והו הכרטיס גביהמפורטים על , בהתאם ובכפוף לתנאים הפרסמימוש  .5.5

 ואינו באחריותה של עורכת הפעילות. 
 

על מנת מהזוכים בפרס כל אחד  םע ברה קשרנציג החצור יי ,הזוכים בפרס מן סביר לאחר בחירתז .5.6
ליצור קשר עם הזוכה מסיבות  היה ולא יעלה בידה של החברה .בפרס םעל זכיית הםלהודיע ל

, היא תהיה רשאית להכריז על של החברה ידהלות סבירות מצלאחר קיום פעות אז, קשורות בזוכהה
העניין, לרבות בחירת זוכה חליפי חלף הזכייה כבטלה ולנהוג בפרס לפי שיקול דעתה הסביר בנסיבות 

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

 
חשבונית ה –הקנייה את הוכחת , למי מטעמהלחברה או לספק  פרס, יידרש הזוכהעל מנת לקבל את ה .5.7

 לא עמדובפרס  הזוכיםאם  הפרס. רשים לצורך מימוש את כל המסמכים הנדקבלה שבגינה זכה, ו/ 
או ו/חברה ולא תישמע כל טענה כנגד ה , הם לא יהיו זכאים לממש את הפרסתקנון זהבדרישות 

 לעניין זה. ןמי מטעמו ל ו/אשופרס
 

  .העברה, מכירה או המחאה של הפרס על ידי הזוכה לצד שלישי אסורה .5.1
 

את  החברה נציגי ללהעביר הזוכה בפרס , על שור אליו(הקך מכל מס ו)א על מנת לקבל את הפרס .5.4
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 מסרושי
כי  ,מובהר כתוצאה מרשלנותה של החברה. םנגרכאמור  להעניק פרס חליפי, למעט אם נזק או אובדן

 שופרסל בשום מקרה לא תהיה אחראית לכל נזק או אובדן למסמכי הפרס. 
נזק  כל סיבה, לרבות בשל בשל  את הפרס משלמ יוכל או לאמש ימ לאזוכה בפרס והמקרה ב .5.43

ו/או כל הזוכה בפרס י לא יהיו אחראים כלפ 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 כנגד החברה ישמע ולא ת ,כיב ממנו(שהו )לרבות כל רכל חלופי
 .ו/או דרישה בעניין זה

 
ו אחראים ולא יהיו חייבים בשיפוי בגין כל אבדן, נזק יהילא מטעמן ו/או מי  , שופרסלהחברה . .5.44

לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים ו/או לצדדים ישיר ו/או עקיף, הפסד, 
ה ו/או בקשר עם הפעילות או לשהם כתוצאה מהשתתפות בפעילות או מימוש הזכיישלישיים כ

תהווה השתתפותם ו/או אי השתתפותם בפעילות עילה  כתוצאה מהשימוש בפרסים וכי בכל מקרה לא
 ה.נה ו/או דרישלכל תביעה ו/או טע

 
על פי  זכאותו של כל אחד ואחד מן הזוכים לקבל או )לפי העניין( לממש את הפרס תיבדק .5.42

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

ן, בדרך לפי העניין, של כל מי אשר זכה בפרס ו/או השתתף במבצע, בין במישרין ובין בעקיפיכלשהו, 
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ע זה ו/או בדרך של עבירה או באמצעות מעשה לא חוקי ו/או שאינו בהתאם להוראות תקנון מבצ
 דעתה הבלעדי של החברה. נת, מכל בחינה, וזאת על פי שיקולשנחשבת כבלתי הוג

 
החברה ו/או מי מטעמה, תהיה רשאית, מעת לעת, שופרסל ו/או אמור, מבלי לגרוע מכלליות ה .5.40

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

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

 
 

 קניין רוחני .6
 

בין השאר ולא רק, סימני מסחר, סודות מסחריים, זכויות  ,חני )מכל סוג(, לרבותכל זכויות הקניין הרו .6.4
ו כל ע ו/אהמבצ אתרצרים וכדומה, בין אם זכויות אלה רשומות ובין אם לאו, בקשר למבצע ו/או וי

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

(, ים )לפי הענייןשל צדדים שלישיאו \ושופרסל בממשק חיצוני, הם רכושם הבלעדי של החברה ו/או 
 ויישארו רכוש בלעדי של החברה ו/או של צדדים כאמור.   

 
לות של הנדסה , יעתיק, יפרסם, ישדר, יציג, יעשה פעוכל משתתף מסכים כי הוא לא ימכור, ישנה .6.2

המבצע ללא  אתרכל מידע או תוכן אשר נכללים בלות מכל סוג או מתאר, רהפוכה, או יכין יצירות נגז
המבצע  אתרוכי הוא יימנע מלהשתמש בו/או שופרסל )לפי העניין( בכתב של החברה אישור מוקדם 

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

 
עם אפשרות  למי, ללא כל תמלוגים, ניתן להעברה,מעניק לחברה רישיון בלתי חוזר, עו ףהמשתת .6.0

התשובות לשאלה  אתם , לפרסתקופה בלתי מוגבלת להעניק רישיונות משנה ללא הגבלה, למשך
המבצע ו/או בכל  באתרת( ר)לרבות העתקה, שינוי, פרסום ו/או ביצוע כל עבודה נגז הפתוחה

מוותר בזאת לטובת  ף. המשתתברהל פי שיקול דעתה הבלעדי של החפלטפורמה או מדיה אחרת, ע
ב שלא ומתחיי היצירב ולאשר עשויות להיות החברה ו/או מי מטעמה, על כל הזכויות המוסריות 

פרס בקשר עם במבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית להוסיף קרדיט לזוכים  .אכפןל
 השימוש בתשובות לשאלות הפתוחות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

 תרטיופ .7
 

הפרטים אשר נמסרים באתר המבצע נמסרים לשופרסל, פרטי המועמדים לזכייה בלבד יימסרו  .7.4
. שימוש כזה במידע לא ייחשב כפגיעה בפרטיות, מסירת הפרסים. לעורכת הפעילות וזאת למטרת

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

אם אותו אולם ו/או למי מטעמה ) שופרסללשום חובה חוקית למסור את המידע  על המשתתף חלהלא  .7.2
והסכמתו  המידעמסירת להשתתף במבצע(, ויהיה רשאי לא  , הואהמשתתף יימנע מלמסור מידע ז

 .ובאישורונעשית על פי רצונו החופשי ת הפעילות ם לעורכלהעברת הפרטי
 

לעקוב או לאסוף מידע לגבי השימוש אותו עושים  תרשאיסל שופרהמשתתפים מסכימים בזאת כי  .7.0
שולח המבצע אשר אתר )פיסות מידע  (Cookies) המשתתפים באתר המבצע, על ידי שימוש ב''עוגיות''

(. המבצע גולש או עושה שימוש באתרשתתף המזמן שאו לכל מכשיר קצה אחר ב המשתתף למחשב
שימור מידע באמצעים כדוגמת שתמש באתר המבצע פעולה זו נעשית על מנת לשפר את חווית המ

לצרכי או המשתמשים  העדפותיו או על מנת לעקוב ולפקח על השימוש באתר המבצע על ידיאודות 
ר לצדדים שלישיים ויישמר לצרכים לא יימסאלו  "עוגיות"שיפור אתר המבצע. המידע הנאסף על ידי 

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

 "עוגיות"ם משתתף בחר לנטרל קבלת (. א"ותעוגי"ת הך הנכונה לשנות הגדרות של פונקצירהד
אולם הוא עשוי לא להיות מסוגל  ע,להשתמש באתר המבצמאתר המבצע, הוא עדיין יוכל 

 להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר המבצע. 
 

 שונות .8
 

 
על מנת שיוכל להשתתף ופן מלא ומדויק כל הפרטים הנדרשים בא המשתתף אחראי למסור את .1.4

 במבצע. 
 

ת לפרסם ו/או להתיר לפרסום את פרטי הזיהוי של הזוכים, בהתאם לדין החל. קבלת רה רשאיהחב .1.2
 רסים מותנית בהסכמת הזוכה לפרסום פרטיו כזוכה במבצע לרבות פרסום באתר המבצע.הפ

 
פרסומים אחרים מכל סוג שהיא בין הוראות תקנון זה לבין  במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל .1.0

 ורת אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.צעי תקששהוא, לרבות באמ
 
 

עה או כל דבר בעל אופי דומה במבצע, לרבות פגם ו/או עיכוב ו/או הפרהמשתתפים מסכימים כי כל  .1.9
עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כתוצאה מכח 

פגמים או שיבושים אחרים, לא ייחשבו כהפרה של תקנון זה, ע ו/או החברה ו/או שיבושים באתר המבצ
זאת ועוד, החברה  .ןו/או מי מטעמו/או שופרסל כות ו/או סעד כנגד החברה ולא יקנו למשתתפים כל ז

ע, ולא תישא בכל אחריות ים בכל הנוגע למבצשל המפיצים המורש םאינה אחראית לפעולותיה
 . ור לעילים, כאמלמעשיהם או למחדליהם של המפיצ

 
הפעילות ו/או מי כת עורהן באחריות זוכים בפעילות הבחירת וניסוח השאלות ידוע למשתתף כי  .1.5

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

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

על פי ידוע למשתתף כי עורכת הפעילות תהא רשאית לשנות את כללי הפעילות, כפי שנקבעו בתקנון זה  .1.6
 0אמור בסעיף דעה על כך למשתתפים בפעילות כשיקול דעתה הבלעדי ועורכת הפעילות תפרסם הו

 לעיל. 
 

וכי הוא ראות תקנון המבצע כי הוא קרא את הו מסכים לכךבעצם השתתפותו במבצע, המשתתף  .1.7
ן, . החברה רשאית לשנות את הוראות התקנון בכל זמהןמסכים להן לרבות לכל התנאים הכלולים ב

פרסומם  רגעיחייבו את כל המשתתפים משונה כפי שבהתאם לשיקול דעתה הסביר והוראות התקנון 
 באתר המבצע. 

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

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

 .יםפרסהבמבצע ו/או בקשר עם  תועם זכיי
 

ופרסל, וכן בני משפחותיהם של כל הנזכרים לעיל, אינם רשאים ( החברה, )ב( שהעובדים של: )א .1.4
 .לדיםוג, הורים, אחים, אחיות ויף זה כוללים בן או בת ז"בני משפחה" לעניין סעי להשתתף במבצע.

 
י ההשתתפות בפעילות והינו חוזה לכל דבר ועניין ועצם ההשתתפות תקנון זה מסדיר את תנא .1.43

 כמה מלאה לכל האמור בו.בפעילות מהווה הס
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 נספח א'
 רשימת המוצרים המשתתפים במבצע

 
 

סקית חטיבה ע
 ברקוד יחידה   חומר קטגוריה ראשית ניתמש

 7290000178721 יח 20גר  022תפו טבעי  87047 חטיפים מלוחים מלוחים

 7290000178707 יח 84 גר 02י תפו טבע 87290    

 7290008747547 יח 20גר  022תפו קראנצ טבעי  87374    

 7290003153831 יח 82גר  42שוש  87385    

 7290005200786 יח 84גר  02תפו שמנת בצל  87402    

 7290001817377 יח 82גר  02ציטוס איקס עיגול  87404    

 7290008752244 יח 84ר ג 02תפו קראנצ גריל  87446    

 7290008745239 יח 84 02תפו קראנצ טבעי  87448    

 7290001817728 יח 82גר  00ציטוס כאפה  87456    

 7290008753111 יח 84גר  02תפו קראנצ מקסיקני  87532    

 7290008753364 יח 84גר  00דוריטוס גריל  87545    

 7290010117864 יח 84 גר 02דוריטוס חריף אש  87602    

 7290100850909 יח 84גר  02דוריטוס נאצו  87648    

 7290100850916 יח 84גר  02דוריטוס חמוץ חריף  87649    

 7290100850930 יח 84גר  02דוריטוס טבעי  87653    

 7290100850923 יח 84גר  02דוריטוס גריל  87654    

 7290010119240 יח 9י גר טבע 24*20מ. תפו  87774    

 7290102030330 יח 20גר  022תפו קראנצ מקסיקני  87897    

 7290104722530 יח 20גר  022תפו שמנת בצל  317932    

 7290105369451 יח 82גר  00ציטוס דולפינים  324212    

 7290010119950 יח 84גר  00דוריטוס חמוץ חריף  324942    

 7290106654921 יח 84גר  02 ס טבעיתפו אק 331831    

 7290106523937 יח 4גר טבעי  02*0מ. תפו  332244    

 7290106524439 יח 82גר  02תפו פופס  332574    

 7290106656260 יח 08גר  00פופקורן טבעי  332685    

 7290106657137 יח 20גר  022תפו אקס טבעי  333262    

 7290106528567 יח 20גר  240יל דוריטוס גר 334879    

 7290106528628 יח 20גר  240דוריטוס טבעי  334885    

 7290106720626 יח 84גר  42ציטוס גבינה  335541    

 7290106660649 יח 84גר  42ציטוס בוטנים  335599    

 7290106664012 יח 84גר  02טבעות בצל תפו אקס טבעי +  336676    

 7290106524439 יח 82גר  02כשלפ תפו פופס סט  336870    

 7290106664739 יח 20גר  022תפו אקס טבעי + טבעות בצל  336958    

 7290106667266 יח 20גר  240מוץ חריף דוריטוס ח 337967    

 7290107939881 יח 84גר  02דוריטוס טקסס גריל  343753    

 7290106667266 י 20גר  240מעודן  כשלפ דוריטוס חמוץ חריף 344030    

 7290110561901 יח 02גר  80תפו אפוי עשבי תיבול  347531    

 7290110561918 יח 02גר  80תפו אפוי יוגורט ושום שמיר  347533    

 7290110568559 יח 9גר חמוץ חריף  00*22מ. דוריטוס  349984    

 7290110568566 חי 9גר גריל  00*22מ. דוריטוס  349985    

 7290105360878 יח 20גר  02*8מ. תפו טבעי  350143    

 7290106520813 יח 4גר  02*0מ. תפו טבעי  350144    

 7290101551584 יח 9גר  02*22מ. תפו קידס  350711    
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 7290101551607 יח 9גר  00*22מ. שוש  350713    

 7290101551614 יח 20גר  02*4מ. ציטוס גבינה  350714    

 7290101551621 יח 9גר  02*22מ. ציטוס דולפינים  350716    

 7290101551638 יח 9גר  02*22מ. ציטוס כאפה  350717    

 7290101551645 יח 9גר  02*22מ. ציטוס איקס עיגול  350718    

 7290101552925 יח 20גר  240דוריטוס מיקס גריל  351066    

 7290101552949 יח 84גר  00דוריטוס מיקס גריל  351069    

 7290101554332 יח 84גר  00דוריטוס מיקס חמוץ חריף  351089    

 7290112333278 יח 84ר ג 02ל מנטה דוריטוס גרי 351112    

 7290112333315 יח 84גר  02דוריטוס אפקט החריף   351116    

 7290112333469 יח 82גר  00צ'יטוס מספרים  351138    

 7290112333469 יח 82גר  00ציטוס מספרים סט  351139    

     תוצאה    

 7290106653207 יח 20גר  022פיתה קראנצ זעתר  331024 מוצרי חיטה מלוחים  

 7290106653429 יח 20גר  022פיתה קראנצ חיטה מלאה  331072    

 7290106722095 יח 20גר  022באגט קראנצ שום  336431    

 7290106722101 יח 20גר  022באגט קראנצ טבעי  336432    

 7290112334169 יח' 20גר  022פיתה קראנצ בצל מטוגן  351524    

 7290112331519 יח 9גר  02פיתה קראנצ זעתר פרפ  351717    

 7290112331526 יח 9גר  02באגט קראנצ טבעי פרפ  351718    

 7290112341099 יח יבוא 20ג'  022באגט קראנצ' טבעי  353176    

     תוצאה    

 7290106653504 יח 02גר  02בוטנים ברביקיו תקשור  331090 עולם מלוח אחר  

 7290010117970 יח 02גר  02בוטנים ללא תקשור  334310    

     תוצאה    

       תוצאה  

 72917893 ג80/חטיף08/פ"ז חלב 27419 אימפלס חטיפים ממתקים

 72992357 גר'00יח/24גרם/ 00פ"ז ביג בייט  27468    

 72991008 גר80חט./08פ"ז קלסיק מגדים/ 34161    

 72917589 גר'00חטיף/08מקופלת/ 34603    

 72918388 גר'04חטיף/00טוויסט/ 80605    

 72993767 פ"ז גלילית אגוזים 302320    

 0Good 72994061ן פסק זמ 314555    

 72994221 ג82פסק זמן גלילית אגוזים מגדים  321880    

 72918104 גר' 82חטיף  04טעמי מגדים  323183    

 72917367 גר' 82חטיף  04מי עט 323192    

 72917329 גרם 80חטיף  04אגוזי  323223    

 72917688 גרם 80חטיף  04אגוזי מגדים  323225    

 7290106658479 ג82טורטית מגדים  325862    

 7290104067518 ג חדש80כיף כף לבן מגדים  334026    

 7290008747431 ג02חטיף שוק פרה מגד במילוי תות  337311    

 7290110567309 פסק זמן בלונדי עם קרם חלב 349565    

 7290005200908 ג' 222שוקולד חלב פרה קראנצ ביסקוויט  350339    

 7290000171470 גר'80חטיף/08כיף כף/ 350350    

 7290105361707 גר' 80כיף כיף לבן  350351    

 7290105364784 גרם 222ד לבן פרה קראנצ ביסקוויט שוקול 350355    

 7290104067518 גרם 80כיף כף לבן מגדים  350357    
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 7290105362377 גרם 80כיף כף חלב מגדים  350358    

     תוצאה    

 7290106656512 גרם בדצ 002בפלות טורטית  332947 וופלים קימעונאי  

 7290106662223 אפיפית ללג  בדצ 336282    

 7290106662230 בפלות טוב טעם  בד"צ  336283    

 7290000174099 ג' בדצ 022בפלות בטעם שוקולד  341556    

 7290008749343 בדצ  822בפלות שחור לבן  341557    

 7290008753883 בפלות טראפלס ופירורים בדצ 341558    

 7290008753876 בפלות גבינה פירורים בדצ 341559    

 7290000174037 גרם בדצ 022בפלות לימון  341617    

 7290107951104 גר בדצ022בפלות שוקולד  344213    

 7290107951111 גר בדצ022בפלות לימון  344214    

 7290107944243 ג ללג בדצ 022אפיפית  344773    

 7290107946315 גרם 222בפלות דקיקות שוקולד  346817    

 7290107946322 ת קוביות שוקולד בשקיתבפלו 346818    

 7290107946339 בפלות קוביות אגוזים בשקית 346819    

 7290107946346 םגר 222בפלות דקיקות אגוזים  346820    

 7290106729544 קג בדצ 2בפלות שוקולד ארוכות  347056    

 7290110565695 בפלות אצבעות בלונדי קרמל מלוח 348513    

 7290110566166 בפלות אצבעות פ"ז מריר 348698    

 7290110564520 בפלות אצבעות טוויסט 348863    

     תוצאה    

 7290100850336 ג'290יח'/2גר/ 290מיני פ"ז  HOME 13800חטיפי   

 7290100850343 ג'022יח'/022/2מיני מקופלת  13801    

 7290100850411 'ג292יח'/2ג/ 292מיקס מעורב  13807    

 7290100850459 ג'092יח'/2גרם/092מיקס מעורב  13811    

 7290100850466 ג'092יח'/2גר/ 092מיקס פ"ז  13812    

 7290010116348 ג'092שק'/092/2מיקס מעורב מגדים. 34146    

 7290010116355 ג'822שק'/2ג/822מיני פסק זמן מגדים  34147    

 7290010116379 ג'822שק'/822/2מגדיםיף כף מיני כ 34149    

 7290010116386 גר' ללא גלוטן 822מיני מקופלת מגדים  34150    

 7290008749954 ג022שק'/4גדים/יח'מ02טוב טעם  34165    

 7290100858653 גרם 092מיקס חטיפים סגול חדש  324678    

 7290105961280 ג מדבקה292מיקס ירוק מגדים  330258    

 7290010116379 ג חדש822שקית מיני כיף כף מגדים  334025    

 7290100850411 0ג מדבקה 292מיקס ירוק  334045    

 7290106720695 ג240שקית מיקס חטיפים צהוב  335603    

 7290107944717 גר בדצ092שקית מיני טורטית  345362    

 7290107958882 גרם092מיקס חטיפים לבן  347666    

     תוצאה    

 7290008750677 222טבל/20פרה במלוי תות מגדים/ 10243 טבלאות בודדות  

 7290000180212 גר'222טבל/20שוק.פרה מריר+אגוזים/ 10899    

 7290008747424 גר222טבל/20שוק.פרה במלוי תות./ 16720    

 7290003903955 ג222יח/20שוקולד חלב במלוי חל/ 16722    

 7290000170275 גר222טבל/20פרה חלב+קרם נוגט/ 16723    

 7290008750400 שוקולד פרה לבן עם עוגיות 315129    

 7290104724718 וק. חלב במילוי ק.נוגט מגדיםש 320621    
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 7290105965493 עם מוס שוקולד 00%ספלנדיד מריר  327919    

 7290105965509 מוס גאנדויה עם 00%ספלנדיד מריר  327920    

 7290105965516 עם מוס אספרסו 00%ספלנדיד חלב  327921    

 7290000176857 יח' 08שוק' פרה לבן /  334558    

 7290104722028 יח 08שוק פרה לבן מגדים/  334830    

 7290107932271 אקסטרא קרם יוגורט תות ועוגיות וניל בדצ 339963    

 7290107932226 ג בדצ222אקסטרה חלב  340014    

 7290107932233 גר בדצ222אקסטרא צימוקים ואגוזים  340015    

 7290107932240 ג בדצ222וגיות שוקו אקסטרא קרם וניל וע 340016    

 7290000170077 שוק פרה מריר ללג בדצ 340652    

 7290100854266 ללג בדצ 02%שוק פרה מריר  340657    

 7290105965516 עם מוס אספרסו 00%כשלפ ספלנדיד חלב  341010    

 7290008753982 שוקולד אוורירי חלב 341884    

 7290107936972 לבן סוכריות קופצות ועדשים קרייזי 342096    

 7290000170053 שוק פרה חלב ללג בדצ 343984    

 7290100850008 שוק פרה סוכ קופצות ללג בדצ 344131    

 7290001814222 שוק פרה חלב עדשים ללג בדצ 344132    

 7290001814222 כשלפ שוק פרה חלב עדשים ללג 344312    

 7290107955768 טבלה בטעם שוק חלב לתס בדצ ללג 346390    

 7290107955805 שוקולד חלב במתיקות מעודנת 346394    

 7290107955812 מעודנת שוקולד אגוזים במתיקות 346395    

 7290107955829 שוקולד קוקוס במתיקות מעודנת 346396    

 7290003905331 שו.פרה חלב שברי אגוזים בדצ 346523    

 7290107951548 בלונדי שקדים 349133    

 7290107951623 בלונדי קרמל ומלח 349134    

 7290107951630 בלונדי שבבי קוקוס קלוי 349135    

 7290107947992 אקסטרה חלב 349494    

 7290107948005 שוק אקסטרא וניל עוגיות שוק 349495    

 7290107948012 ט תות שוקשוק אקסטרא קרם יוגור 349496    

 7290107948029 שוק אקסטרא צימוקים ואגוזים שוק 349497    

 7290105961525 בדצ ללג 40%ספלנדיד מריר  349682    

 7290104067198 ספלנדיד תפוז בדצ ללג 349684    

 7290100857045 ספלנדיד קפה  בדצ ללג 349685    

 7290008748384 דצ ללגב 02%ספלנדיד מריר  349723    

 7290110568207 אצבעות שוק רבע לשבע בדצ 349910    

 7290110568320 אצבעות שוקולד בטעם טעמי בדצ 349946    

 7290112332110 ללס בדץ 02%שוקולד פרה מריר  350456    

 7290112341624 00%ספלנדיד שוקולד חלב מדגסקר  353400    

 7290112341631 08%וקולד מריר פרו ספלנדיד ש 353402    

 7290112341648 42%ספלנדיד שוקולד מריר אוגנדה  353403    

     תוצאה    

 7290100852576 פרה מריר ללג בדצ שופרסל 0אג מ 336514 טבלאות מאגדות  

 7290104727726 פרה מריר ללג  בדצ 0מאג   340175    

 7290005197635 דצפרה מריר ללג ב 0מאג  340653    

 7290000178134 פרה מריר ללג בדצ 8מאג  340654    

 7290100859162 ללג בדצ  02%פרה מריר   0מאג  340658    

 7290000178134 פרה מריר ללג בדצ מדבקה 8מאג  340861    
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 7290100859162 מדבקה ללג בדצ 02%זוג פרה מריר  341074    

 7290104720536 לב ללג בדצ שופרסלפרה ח 0מאג  344025    

 7290000178103 פרה חלב ללג בדצ 8מאג  344224    

 7290000178103 פרה חלב מדבקה ללג בדצ 8מאג  344225    

 7290005197628 פרה חלב ללג בדצ 0מאג  344226    

 7290104729492 פרה חלב ללג בדצ 0מאג  344227    

 7290112341730 (0X100גוז  מריר )מארז שלישיית א 353323    

 7290112341754 (0X100מארז שלישיית אגוז חלב ) 353325    

     תוצאה    

 7290106521650 עיית טעמי מדבקהרבי 329562 מאגדות חטיפים  

 7290106521612 רביעיית טורטית מגדים 329595    

 7290106521629 רביעיית טוויסט 329596    

 7290106521650 רביעיית טעמי 329599    

 7290106651173 רביעיית טעמי מגדים 329602    

 7290106651265 שלישיית פז קלאסי מגדים 329636    

 7290106652705 שלישיית פז קלאסי 330500    

 7290110563905 מאגדת פסק זמן ללס 348489    

 7290107946216 זשוק חלב פצפוצי אור 99מאג פרה עד  349262    

 7290107946193 שוקולד חלב עם עוגיות 99מאגדת פרה עד  349263    

 7290107948487 סשוקלד חלב ניב 99מאגדת פרה עד -99פרה עד  349919    

     תוצאה    

 7290001814147 גר022יח/20ממרח פרה שוקולד/ 92156 ממרחים  

 7290008745345 גר022קופ/20ממרח פרה מגדים/ 92286    

 7290008754040 ג402יח'/0מגדים/ 402ממרח פרה  92289    

 7290107942447 גרם002ממרח פסק זמן מגדים   343896    

 7290107942454 גרם 022ממרח פסק זמן מגדים   343897    

 7290000175027 ג ווסטהיים 022ממרחית  346933    

 7290000182766 הייםג ווסט 022ממרחית חלב  346934    

     תוצאה    

 7290107956680 גר וסטעהים42מאסט לארג' מנטה עדינה  346612 מסטיקים  

 7290104068546 גרם 04ל"ס מאסט קולה לימון ל 347605    

 7290005199288 גרם 04מאסט פטל לימון לל"ס  347651    

 7290008750264 גרם 04מאסט דובדבן לל"ס  347652    

 7290005199738 גרם 04מאסט מנטה מרעננת לל"ס  347654    

 7290104068539 גרם 04מאסט אבטיח מלון לל"ס  347665    

 7290008754415 גרם 04ירמינט לל"ס מאסט ספ 347682    

 7290008754422 גרם 04מאסט פפרמינט לל"ס  347692    

 7290106721913 גרם 00צנצנת מאסט מנטה מרעננת לל"ס  347704    

 7290106721920 גרם 00צנצנת ספירמינט לל"ס  347705    

 7290107951685 גרם 00צנצנת מאסט באבלמינט לל"ס  347707    

 7290107937627 גרם 04צנצנת קוביות מנטה עדינה  347709    

 7290107937634 גרם 04צנצנת קוביות מנטה  347711    

 7290110567057 גרם 08אקליפטוס מנטה בוקסי  349471    

 7290110567064 גרם 08בוקסי מנטה פטל  349472    

 7290106663404 גרם 04חמישיית בזוקה לל"ס  349926    

 7290106721906 גרם 00צנצנת בזוקה לל"ס  349927    

 7290107937641 גרם 04צנצנת קוביות בזוקה  349961    
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 7290107951715 גרם 04וביות ענבים צנצנת ק 349962    

 7290107932875 גרם 04מאסט לימונענע לל"ס  349967    

 7290102035007 גרם 04מאסט בזוקה לל"ס  349968    

 7290104060403 גרם 04מאסט בזוקה ענבים לל"ס  349969    

 7290106654228 גרם 04חמישיית מאסט פרי לל"ס  349988    

 7290106523388 גרם 04חמישיית מאסט מנטה לל"ס  349989    

 7290107957069 גרם 00צנצנת עלמה בטעם אוכמניות לל"ס  350108    

 7290107957076 גרם 00בטעם ספירמינט לל"ס צנצנת עלמה  350109    

 7290112332875 גר וסטעהים40עדינה מאסט קוביות מנטה  351162    

 7290112332899 ג 04קלאסי בזוקה פופים  351250    

 7290112337450 גר 04בזוקה פופים בטעם תות  352239    

 7290112335111 גר וסטעהים40מאסט קוביות בטעם בזוקה 352322    

 7290112340252 גר 00בטעם אבטיח מלון   MUSTצנצנת  352608    

 7290112340245 גר מגדים 00בטעם דובדבן   MUSTצנצנת  352664    

     תוצאה    

 7290105363602 כיף כף מקלות קלאסי 321952 נשנושי חטיפים  

 7290105364289 כיף כף מקלות פצפוצים 322056    

 7290105364302 כיף כף מקלות אגוזים 322058    

 7290106663008 גרם 202פסק זמן נשנושים  336554    

 7290106663015 גרם 202טורטית נשנושים  336555    

 JAXX 7290013378101ג' 02מריר עם קרם אגוזים  339222    

 7290107931397 כיף כף פצפצים 339789    

 7290106727984 0220ג'  200ם גביע פצפצי 340330    

 7290107953788 גרם 202טוויסט נשנושים  345491    

 7290110563981 מלחאשכולות ספלנדיד מריר אגוזי לוז קרמל ו 348389    

 7290110563943 אשכולות ספלנדיד מריר אגוזי לוז חמוציות 348519    

 7290110563950 קלוי אשכולות ספלנדיד חלב אגוזי לוז קוקוס 348521    

    349276 Jaxx גרם02במילוי אגוזים ועוגיה  חלב קרמל  7290013378149 

 7290112332172 פצפצים שוקו שוקו 350471    

 7290112342348 גרם 202כיף כף נשנושים  353931    

     תוצאה    

 7290104069116 גר' אריזה חדשה 42סוכריות ללס קפוצ'ינו  317172 סוכריות  

 7290104062681 גר אריזה חדשה 42סוכריות פטל לימון לל"ס  319779    

 77245110610 גר' אריזה חדשה 42סוכריות ללס מנטה  319791    

 77245110597 ג אריזה חדשה 42סוכריות ללס לימון  319792    

 77245110573 גר 42סוכריות ללס יוגורט תות אוכמניות  320456    

 77245111136 ג אריזה חדשה 42סוכריות ללס ריבת חלב  320457    

 7290106666788 סוכ' נוסטלגיה דבש ממולאות 337770    

 7290107945110 גרם מאסט42ריות מנטה לל"ס ספירמינט סוכ 345852    

 7290112335524 גר 42סוכריות ללס מנגו  352548    

 7290112335531 גר 42סוכריות ללס אבטיח   352549    

 7290112335548 גר 42סוכריות ללס אננס  352660    

     תוצאה    

 7290001817063 ג' 402ם טופי מזל וברכות מגדי 319186 סוכרים ילדים  

 7290106662964 סוכ' נוסטלגיה גומי יין 336550    

 7290106662971 סוכ' נוסטלגיה ג'לית 336551    

 7290107932400 גר 082גילי ברכות  340126    
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 7290000179445 242י/ 02בזוקה מגדים ללג רגיל  342503    

 7290112335043 םגר ווסטהיי202מרשמלו בזוקה  352272    

 7290112336682 גרם ווסטהיים 202מרשמלו מיני וניל  352293    

     תוצאה    

 7290008754613 ג002רולדה/9ופה/רולדת שוקולד מצ 50100 עוגות קימעונאי  

 7290008754682 ג002רולדה/9רולדת קוקוס מצופה/ 50101    

 7290106662186 רולדה טורטית 336278    

 7290106662193 רולדה טויסט 336279    

 7290103406806 עוגה בטעם שוקולד בדצ 341682    

 7290104061127 עוגת שוקוציפס בדצ 341683    

 7290106729421 בראוניז טורטית עם קרם בדצ 341685    

 7290104722219 עוגת שוקולד עם קרם שוקולד בדצ 341686    

 7290100853689 וקולד בדצבראוניז ש 341688    

 7290100852408 בראוניז קוקוס בדצ 341689    

 7290107954457 בראוניז פ"ז עם קרם בדצ 345858    

 7290107958448 וגת שוקולד פרה לבן בדצע 347556    

 7290110565657 עוגת דבש בד"צ 348492    

 7290110565664 בראוניז שוקולד מריר עם קרם בד"צ 348510    

 7290110564513 עוגת אגוזי עם קרם בד"צ 348862    

 7290107944236 רולדה קפה נמס 349348    

 7290112340740 עוגת טוויסט עם קרם 353044    

     תוצאה    

 7290104061219 גר' 202רבע לשבע אגוזים )אדום(  328711 עוגיות קימעונאי  

 7290105364883 עד חצות לבן 331803    

 7290005199622 עד חצות מריר 331806    

 7290106525368 רבע שבע אין סייד אוט 332840    

 7290106656727 ג בדצ 022חיוכים שוקו  333298    

 7290106662377 רבע לשבע בוטנים 336299    

 7290106725423 רבע לשבע חלבה 338856    

 7290000181103 0220עד חצות חלב  341334    

 7290106729186 אגוז ש. חלבעד חצות + שוקו  341529    

 7290107936958 עד חצות אצבעות 342093    

 7290107936965 יגוליםעד חצות ע  342094    

 7290106520066 גר' 202רבע לשבע )ירוק(  344725    

 7290107944366 רבע לשבע לבן בדצ 344874    

 7290107944564 ג מהד' אביב 022פתיבר  345093    

 7290106723634 עד חצות+ קרמל  ש. חלב וועסטהיים 346507    

 7290010115938 0224גר'  022פתיבר שוקו  346814    

 7290110562816 רבע לשבע מריר ללא תוספת סוכר 347874    

 7290110566418 בדצ 02%רבע לשבע מריר  348879    

 7290107956826 עוגיות שוקולד ציפס ת. לבן 349049    

 7290107956833 עוגיות שוקוציפס ת. חלב 349090    

 7290107943550 . לבןעוגיות שוקוציפס שחור לבן ת 349091    

 7290001813478 גר922חיוכים וניל  349899    

 7290001813454 גר922חיוכים שוקו  349960    

 7290112332141 בע שלוק שוקולד לבןרבע לש 350461    

 7290112332691 פינוקיות קרם פסק זמן 350830    
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 7290112332707 רבע לשבע אחד אחד 350831    

 7290106669451 עד חצות זוגות  351772    

 7290112336620 רבע לשבע שלוק שוקולד חלב 352266    

 7290112340276 פינוקיות קרם קפה נמס 352720    

     תוצאה    

 7290103402815 אצבעות שוקולד קרם חלב 4 308610 שוקולד ילדים  

 7290103402839 אצבעות קרם שוקולד ועדשים 308612    

 7290103402860 אצבעות פרה שוקולד ועדשים מגדים 308615    

 7290103407223 סוכריות קופצותאצבעות שוקלד  310592    

 7290103402815 כשלפ שמיניית אצ' שוקולד חלב 311624    

 7290104060984 אצב' שוק מגד סוכ קופצות 312530    

 7290106657748 י מגדיםגרם חלב 42עדשים מיני מיני  334262    

 7290103402815 אצבעות שוקולד קרם חלב 347518    

 7290107958578 אצבעות שוקולד קרם חלבי ועדשים 347600    

 7290103407223 אצבעות שוקולד סוכריות קופצות 347601    

 7290103402853 אצבעות שוקולד קרם חלב מגדים 347602    

 7290104060984 וקולד חלב סוכריות קופצות מגדאצבעות ש  347603    

 7290107958677 אצבעות שוקולד קרם חלב ועדשים מגדים 347622    

 7290107947763 לאפייה וקשוט מיני עדשים 349219    

 7290107948265 גרם 202עדשים מיני מיני חלבי  349737    

     תוצאה    

       תוצאה  

 7290105965530 גר' במילוי קרם אגוזים 02בונ' לב לבן  327960 בוניירותבונ מתנות מתוקות

 7290106658059 גר מגדים 200בונ לב חלב  334187    

 7290106658127 חלב  גר מגדים  02בונ לב  334200    

 7290106662384 0220כשרות אחת  80בונ איחולים מתוקים  345207    

 7290106721234 0220ג כשרות 200תוקים בונ איחולים מ 345241    

 7290105964748 ווסטהיים 02%בונ. ספלנדיד מריר  347209    

 7290105964755 . ווסטהייםבונ. ספלנדיד מיקס משפ 347260    

 7290110562403 גרם 200בונ פינוקי ספלנדיד  347770    

     תוצאה    

       תוצאה  

 7290100858592 גר202שק/02גרם/202שקית קקאו  90617 ניםאבקות אפייה ומלבי קפה

 7290100858608 גרם022שקית קקאו  90618    

 7290106663565 חדש )חלבי(גרם מתכון  022חלבית  336721    

     תוצאה    

 NESPRESSO 7290106525399ברזיל למכונות  20קפסולות  332882 קפה אספרסו  

 NESPRESSO 7290105360328למכונות  22קפסולות  340880    

 NESPRESSO 7290105360335למכונות  20קפסולות  340881    

 NESPRESSO 7290105360250למכונות  29קפסולות  340882    

 NESPRESSO 7290107937856גואטמלה למכונות  22קפסולות  342557    

 NESPRESSO 7290107956925אוגנדה למכונות  20קפסולות  347037    

 NESPRESSO 7290107956932אינדונזיה למכונות  20קפסולות  347054    

 NESPRESSO 7290110566623קולומביה למכונות  24קפסולות  349117    

 IML 7290110568672מארז רביעיית קפסולות  350094    

 NESPRESSO 7290106669857קפסולות וניל למכונות  350117    

 NESPRESSO 7290107956901קפסולות אגוזי לוז למכונות  350118    
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 NESPRESSO 7290106525405קפסולות נטול קפאין למכונות  351514    

 NESPRESSO 7290107956895קפסולות קרמל למכונות  351587    

 NESPRESSO 7290101551027למכונות  28קפסולות  351679    

 7290112331793 22קפסולה  - 02%מארז מוגדל  351795    

 NESPRESSO 7290112338815קפסולות קרם שקדים אייס למכונות  351800    

 7290112338822 0קפסולה  - 02%מארז מוגדל   351801    

     תוצאה    

 7290104066641 מנות אישיות קפה נמס 9819 קפה נמס  

 7290003903788 גר'022פח'/0ג/ 022קפוצ'ינו וניל  97602    

 7290000176420 גר' 022קפה נמס עלית  98092    

 7290000176475 ג'022פח/20חד/-ג022האג נ.אבקתי  98636    

 7290005199578 גרם 022פלאטינום נטול   98968    

 7290103401429 גרם 022פלטינום ברזילאי  305560    

 7290103401382 גרם 022פלטינום אפריקאי  307391    

 7290104065187 גר' 022קפה נמס מוקה  315168    

 7290102032334 גר' חדש 022קפה נמס וניל  318137    

 7290000176413 גרם חדש 02 קפה נמס 336987    

 7290106725775 0229מארז קפה נמס + ספל ראה"ש  339045    

 7290005201455 גרם 022ארומה קלאסי  339634    

 7290107942171 אספרסו 22%קפה אינטנס  343803    

 7290107942188 אספרסו 20%קפה אינטנס  343804    

 7290104728242 גר' 00פחיות של  0צ'יקו  346265    

 7290112338617 0229אייס נמס בטעם מילקשייק קרם קפה  350847    

 7290112331823 0229אייס נמס בטעם מילקשייק בננה  351817    

     תוצאה    

 7290000176062 גר'222שק'/2ג/222עלית טורקי שקית  97311 קפה קלוי  

 7290000176079 גר'222שק'/22/2עלית טורקי עם הל  97314    

 7290000176116 ק"ג 2עלית טורקי ואקום   97320    

 7290000177694 גר'022שק'/22/2עלית טורקי ואקום  97435    

 7290000176093 גרם 022אלדין ואקום  97631    

 7290008751902 ק"ג2שק'/2קג/2קפה שחור מוסדי  97682    

 7290005201882 גר'022שק'/2/ג022עלית טורקי שקית  97688    

 8X 7290100852606גר' 222מארז טורקי  97694    

 7290000176192 גר'022שק'/022/2האג טורקי ואקום  97734    

 7290000176147 פילטר בריק 2מוקה  97851    

 7290106523463 גרם 0סטיק  -מנות אישיות טורקי עלית  331581    

 7290106521926 גרם שקית 202ת טורקי עלי 341713    

 7290106521926 גרם שקית 202כשלפ טורקי עלית  341714    

 7290107953559 מארז טורקי לדרך 344912    

 7290110565572 משטח טורקי לדרך עם הל רשות פ לאריזה 348371    

 7290112335067 גרם 222קולומביאני קפה טורקי קלוי וטחון  352295    

 7290112335074 גרם 222ברזילאי קפה טורקי קלוי וטחון  352296    

 7290107953559 גר 204מארז טורקי לדרך  353013    

 7290110565572 גר 204קי לדרך עם הל מארז טור 353014    

     תוצאה    

 7290000174723 ג'022קופ'/  20/   022שוקולית קופסא  90851 שוקו  

 7290106525320 שוקולית לאפיה 332807    
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 7290010116980 יח 0גרם  402שוקולית  337822    

 7290112334596 יח 0 22%גרם+ 402שוקולית  338937    

     תוצאה    

       תוצאה  

         תוצאה כוללת

 


