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 תקנון מבצע
 הנחה ברשת חנויות קרביץ לחברי מועדון שופרסל

 
 

 חברת קרביץ ישראל בע"מ וחברת שופרסל בע"מ. "עורכות המבצע"/"קרביץ ושופרסל": 
 

שופרסל  ו/אובתקופת המבצע, משתתף אשר ירכוש באחת מחנויות שופרסל  "המבצע": 
Online 50, יהיה זכאי לקבל שובר על סך בקניה אחת ומעלה 70-שופרסל ב מוצרי 

המקנה הנחה לרכישת מוצרים המשתתפים במבצע באחת מחנויות קרביץ, ₪ 
ש"ח או יותר. המבצע כולל  200בקרביץ רכישת מוצרים בסכום של ובלבד שביצע 

 (.ומבצעים של מועדוני לקוחות אחרים )פרט למבצעי תיקים כפל מבצעים
 

  17.8.20 עד ליום 28.7.20 מיום החל "תקופת המבצע":  
 

-חבר מועדון שופרסל אשר ירכוש באחת מחנויות שופרסל המשתתפות במבצע ב "משתתף במבצע"":
ש"ח או יותר באחת מחנויות קרביץ  200-, וכן ירכוש בממוצרי מותג שופרסלש"ח  70

שובר ההנחה שהתקבל משופרסל, והכל  וכן יציג במעמד הרכישה בקרביץ את
במהלך תקופת המבצע. ניתן להצטרף למועדון הלקוחות דרך אתר האינטרנט של 

 שופרסל.
 

מגוון מוצרי ציוד חזרה לבית הספר בחנויות קרביץ, לא כולל ראשי דיו,  "מוצרים המשתתפים במבצע":
 מוצרי אלקטרוניקה וטכנולוגיה לימודית.

 
 
תתאפשר בסניפי שופרסל דיל, שופרסל דיל אקסטרה, שופרסל שלי ושופרסל  הרכישה ושובר ההנחה .1

. המבצע לא יחול "(סניפי רשת שופרסל)להלן יחד: " Onlineוכן ברכישה באתר שופרסל  אקספרס
 "יש".-ו Be בסניפי רשת

 
ובמהלך כל  ובאתר קרביץ מימוש שובר ההנחה תקף בתקופת המבצע בלבד בכל חנויות רשת קרביץ .2

 ימות השבוע.
 
 עורכות המבצע אינן אחראיות למלאי או למגוון המוצרים בסניפים. .3

 
ברשת  ש"ח 200ההנחה תינתן אך ורק ברכישת המוצרים המשתתפים במבצע בסכום העולה על  .4

 .קרביץ
 

 (.ומבצעים של מועדוני לקוחות אחרים המבצע כולל כפל מבצעים )פרט למבצעי תיקים .5
 

מזכה בקבלת שובר הנחה  )בקניה אחת( שופרסלסניפי רשת בממוצרי שופרסל או יותר ₪  70-קניה ב .6
 אחד. 

 
 שובר ההנחה ניתן למימוש חד פעמי.  .7

 
  בסניפי אילת מופחת בערך המע"מ.גובה ההנחה  .8

 
 אין אפשרות להמיר את השובר או להחליפו ואין אפשרות לקבל תמורתו כסף מזומן או שווי ערך אחרים. .9

 
 שובר שאבד/נפגם/נגנב לא יוחלף ולא יינתן כל זיכוי או פיצוי כנגדו.  .10

 
    אחרים לא יוכלו ליהנות מהטבות כפולות.ייעודיות של 'קרביץ עסקים' ומועדונים  מחזיקי הטבות .11

 
שופרסל אינה אחראית על מימוש ההנחה ועל המוצרים שנרכשו בקרביץ וקרביץ אינה אחראית על  .12

 המוצרים אשר נרכשו בשופרסל.
 

עורכות המבצע רשאיות לשנות את רשימת המוצרים המשתתפים במבצע מעת לעת במהלך המבצע,  .13
 עדי.לפי בחירתן ושיקול דעתן הבל
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 עורכות המבצע רשאיות להפסיק את המבצע בכל עת ללא הודעה מוקדמת. .14

 
 

בכל מקרה שיוכח בביהמ"ש כי רשלנות של עורכות המבצע )ביחד ו/או לחוד( ו/או מי מעובדיהן מנעה  .15
 מהצרכן מלהשתתף במבצע, יוגבל הפיצוי לו יהיה המשתתף זכאי לגובה ההטבה ולא מעבר לכך.

 
  ון של שופרסל, אליו ניתן לגשת בקישור:כפוף לתקנון המועד .16

17. https://www.shufersal.co.il/PublishingImages/2018/TakanonShufersalClub.pdf  

 
השתתפותו במבצע מהווה אישור לכך שקרא את התקנון וכי הוא  מאשר כי עצם המשתתף במבצע .18

מסכים להוראותיו ולתנאים המפורטים בו. עורכות המבצע רשאיות לשנות את הוראות התקנון בכל עת, 
 בהתאם לשיקול דעתן והוראות התקנון העדכני יחייבו את כל המשתתפים במבצע מרגע פרסום התקנון. 

 
 אך הוא מכוון לשני המינים. התקנון מנוסח בלשון זכר,  .19

 
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בקשר עם  .20

 המבצע, בכל מדיה שהיא, יגברו הוראות תקנון זה. 
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