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עד שמועד אספקתן  ONLINEשופרסל אתר לרכישות בהמבצע תקף : תקופת המבצע .1

 .4.2.2020ליום 

( של ISSIMA TOUCHTLAT) מכונת קפה לטיסימה טאצ: המשתתפת במבצע ההמכונ .2

Nespresso  נספח א', על פי המפרט המצורף לתקנון זה כ8004399332591ברקוד. 

באתר שופרסל  במהלך תקופת המבצעירכשו את המכונה אשר לקוחות  :תיאור המבצע .3

ONLINE, את ההטבה.  ויקבל 

ג'(  50) קפסולות תואמות נספרסו ממותג שופרסל 10שני מארזי לקבלת קופון : ההטבה .4

רשימת המוצרים  .מתנה, וזאת מתוך רשימת המוצרים המשתתפים בהטבה

 . 'בנספח המשתתפים מפורטת ב

)לרבות שופרסל שופרסל ברשת ניתנת למימוש ההטבה  :ההטבה תקופת מימוש .5

ONLINE ) בקניות באתר שופרסל מובהר כי  31.3.2020עד ליוםONLINE  תקופת

 .התשלוםועד פי מ לעהמימוש היא 

 :ם נוספיםתנאי .6

, בהתאם בלבד  ONLINEשופרסלשיבצעו רכישה באתר המבצע מיועד ללקוחות  .א

 . תנאי לביצוע רכישות באתר הינו חברות במועדון לקוחות שופרסל.זה לתקנון

 ההצטרפות למועדון הינה חינם ומידית.

 שופרסל.במערכות מספר טלפון נייד פעיל מוזן כך שללקוח ההטבה מותנית ב .ב

  ה ניתנת להעברה.נאינלבית אב וההטבה הינה אישית  .ג

 .בכל תקופת המבצעלבית אב הטבה אחת  .ד

עד שלושה ימי עסקים לאחר השלמת הבא: ההטבה תוזן ללקוחות הזכאים באופן  .ה

הרכישה בידי הלקוח, הלקוח יקבל הודעת אסמס ובו קוד קופון להטבה. לקבלת 

 .מסההטבה יש לטעון את קוד הקופון באס

 באופן חלקי.ההנחה לא ניתן לממש את  .באופן חד פעמיתמומש ההטבה  .ו

 מכונות. 500 –מלאי מינימום  .ז

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

 .www.shufersal.co.ilבאתר 
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 מפרט המכונה המשתתפת במבצע –נספח א' 

 

 

  



 רשימת המוצרים הכלולים בהטבה –נספח ב' 

 

 תיאור פריט
 

 ברקוד

 7296073237853 ג' 50 סגול 9/10קפסולות קפה 

 7296073237860 ג' 50 חום 8/10קפסולות קפה 
 7296073237884 ג' 50 שחור 10/10קפסולות קפה 
 7296073237877 ג' 50 זהב 6/10קפסולות קפה 

 7296073237891 ג' 50 אדום 4/10קפסולות קפה 
 7296073247951 ג' 50 קפסולות קפה וניל שופרסל

 7296073258902 ג' 50 קפסולות נטול קופאין ירוק
 7296073272236 ג' 50 קפסולות בטעם קרמל שופרסל

 7296073343165 ג' 50 קפסולות קפה עם הל
 7296073343158 ג' 50 קפסולות קפה טעם קוקוס

 7296073343172 ג' 50 קפסולות קפה שוקולד מריר
 7296073343196 ג' 50 קפסולות קפה בטעם שקדים

 7296073343189 ג' 50 קפסולות קפה אגוזי לוז
 

 


