
 מקררבאוס רשט - מבצע  תקנון

 הגדרות .1

 למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

 או"עורכת הפעילות" 

 , פתח תקווה.194, קריית מטלון, ת.ד. 49גרופ בע"מ, שכתובתה ברחוב הסיבים שטראוס   " החברה"

  "מפעילת אתר המבצע"

 בע"מ  רסלשופ  "שופרסלאו "

( 2 חבר מועדון לקוחות שופרסל ( 18בגיר )מעל  (1ים הבאים: על כל התנאאדם העונה  תף"שת"מ

וזאת לפחות ₪  39.90 רכש מוצרים מתוך רשימת המוצרים המשתתפים במבצע בסך
באחת מנקודות המכירה של שופרסל  "(החשבוניתבמסגרת חשבונית אחת )להלן: "

נרשם לאתר ( 3נית בוחשהשמר את ו ן זהתקנול 4.2יף בסע המשתתפות במבצע, כמפורט
זין את פרטיו האישיים וכן ( ה4 ה' לאורך כל היממה בתקופת המבצע-בימים א'המבצע 

את תנאי תקנון  אישר( 5; באתר המבצע את מספר החשבונית במקומות המיועדים לכך
סל; שופרשל  זה ואת ההסכמות שלפיהן הפרטים יישמרו במאגרי המידע המאובטחים

על שאלה אחת  ענה( 7-"(; וותסגור ותשאללן: "אמריקאיות  )להעל שאלות ידע  הנע( 6
"(; הכל בהתאם להוראות המופיעות באתר המבצע השאלה הפתוחהפתוחה )להלן: "

 ובכפוף לתקנון זה. 

ענו  אשר משתתפים 4ו ייבחרורות גסהשאלות ה 3כונה על נמתוך המשתתפים אשר ענו  "הפעילות"
של ה הבלעדי לפי שיקול דעת תוו/או מקורי תונענייו/או מ תוהכי יצירתי שובותהתת א

  כנגד הצגת החשבונית הם יזכו בפרס.ועל השאלה הפתוחה, וועדת השיפוט 

 ., כתנאי לקבלת הפרסות את החשבוניתפעיללעורכת הש להציג רס, יתבקר זכה בפמשתתף אש

 li.oc.egirf-ssuarts.www ע"אתר המבצ"

 'אבנספח ים המוצרים המפורט     "שתתפיםמרים צומ"

 סוארטש ירצומ 690F-HRF verternI cepaS nepO + 03 לתותד eriaH 4 גוסמ ררקמ "פרס "
 (זוכים 4"כ )סה וספחינבתקנון זה ופורט מכ

  .ו/או מי מטעמה ותהפעילוועדה המורכבת מנציגי עורכת  ט"ועדת השיפו"ו

 כללי .2
 

 זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים ולגברים כאחד. בתקנוןהאמור  .2.1
 

 
יחולו על התנאים וההוראות אשר  ל פיהם יתנהל המבצע וכן אתר את הכללים שעיזה נועד להסד ןנותק .2.2

 במבצע.ת פוההשתת
 

 תקופת המבצע .3
 

http://www.strauss-frige.co.il/
http://מקרר/


 

   

 

2 

לן: )לה)כולל(  2020 ראוניל 31 ועד ליום 2020 ראוניל 05 םיומו בימים א' עד ה' שיחולע ייערך בצהמ .3.1
 "(.תקופת המבצע"

 
מכל סיבה  התקופת המבצע ו/או לבטלר את צאו לק/ו להאריך ולשנות ו/א הזכותעל החברה שומרת  .3.2

בעניין  ו/או מי מטעמה פרסלו/או שוכלפי החברה טענה  ולא תשמע כל, ןכוסבירה שהחברה תמצא לנ
 .זה

 

 פות בוותנאי ההשתת עהמבצכללי  .4
 

על מנת  .לא כולל לקוחות עסקיים ההשתתפות במבצע מותרת אך ורק לחברי מועדון "שופרסל" .4.1
ית על עשהלקוחות של "שופרסל" והחברות במועדון נלהצטרף למועדון שתתף מבאחריות ההשתתף, ל

 לה.   ראיתה אחאשר החברה אינה צד לה ואינ ל,ופרסין שהמשתתף לב שרות ישירה ביןבסיס התק
 

בפורמטים הבאים של שופרסל ברחבי הארץ: "שופרסל דיל", "שופרסל דיל  בצע מתקייםמה .4.2
 . "שופרסל אקספרס"-" וOnline סל שלי", "שופרסלאקסטרה", "שופר

 
 39.90 -במבצע ה פתקובת ( לרכושבמבצע נדרש: )אעוניין להשתתף המחבר מועדון לקוחות שופרסל כל  .4.3

באחת  "(החשבונית)להלן: " סגרת חשבונית אחתמב ם במבצעתתפיהמש ומעלה מהמוצרים₪ 
ה' -בימים א'היכנס )ב( ל ;לעיל 4.2בסעיף  מנקודות המכירה של שופרסל המשתתפות במבצע, כמפורט

ר מספ רטיו האישיים וכן אתאת פ להזין ; )ג(מבצע לאתר הבתקופת המבצע  לאורך כל היממה
ואת ההסכמות שלפיהן הפרטים  ון זהתקנ תנאילאשר את  )ד( ;לכך יםהמיועד מותשבונית במקוהח

על  לענות )ו(-ו השאלות הסגורות  ענות עלל; )ה( יישמרו במאגרי המידע המאובטחים של שופרסל
יש לשמור את  .הלתקנון זובכפוף  תר המבצעהכל בהתאם להוראות המופיעות באפתוחה השאלה ה
 . קבלת הזכייהד עד מוענית חשבוה

 לתקנון זה. בנספח א'במבצע מפורטת ם המשתתפים ריהמוצרשימת 
 

 (חההפתו הלועל השא ותהסגור ותף להשתתף )כלומר, לענות על השאללמשתת תמאפשרחשבונית כל  .4.4
 ותר מפעם אחת. מובהר כי בכל מקרה לא ניתן לזכות י אחת בלבד.פעם 

 
 םירקמל יולימכ ושמשי רשא םייולימ יכוז 3 ןכו םיכוז 4 שיפוטהת ועדתבחר  בסיום תקופת הפעילות .4.5

 . ןונקתה יאנתב ודמעי אל םיכוזה וא/ו  םיכוזה תא גישהל היהי ןתינ אל םהב

 
נכונה על  תהאשר ענ בפעילותשתתפים מהת וצקב, מבין תה הבלעדיתבחר לפי שיקול דע ועדת השיפוט .4.6

על ה הפתוחה וההחלטה הבחירה תיעשה על בסיס השאלל השאלה הפתוחה. ועהשאלות הסגורות 
וגמת יצירתיות, מקוריות, הומור וכיו"ב. החלטה זו תיקבע על דכשונים ונים יריטרקתתבסס על  כההזו

 חלטת.  ת ומווהחלטתה תהיה סופי פי שיקול דעתה המוחלט של הוועדה,
 

התשובה  והזנתנית החשבו ומספר של המשתתף הפרטים האישייםמובהר בזאת כי האחריות להזנת  .4.7
י ולא תישמע טענה כנגד החברה עדובאופן בל ודלב ה של המשתתףינה מבצעלאתר ה האלה הפתוחלש

ור את ף למסאו אחרת מצד המשתת יובהר כי אין חובה חוקית לעניין זה. ןמי מטעמשופרסל ו/או  ו/או
 תו בפעילות.תתפופרטיו, אולם ללא מסירת הפרטים לא תתאפשר הש

 
ות ורת או ברשתשקתת היבושים במערכובגין שבאחריות  נהתישא אלו/או שופרסל כי החברה  הרמוב .4.8

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 אוןלאבד, ריםשוגא להיות מלשהו לכ

 קבלה. כהוכחת
 

המוצרים, אם בכלל,  ותלגבי כמ ,אישה מצג, בכל דרך תויוצר ןת ואינומתחייב ןאינשופרסל החברה ו .4.9
 .החנויות ו/או במלאי להימצאותם בשוקמתחייבות  , ואינןאשר ישווקו במהלך תקופת המבצע
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 בהםייה י הזכוכלל יםהפרס .5
 

 חבור .096001ר צומ ט"קמ 690F-HRF verternI cepaS nepO לתותד eriaH 4 גוסמ ררקמהוא  הפרס .5.1
 רטופמכ חוקלה תיבל וחלשיש סוארטש ירצומ 30 + .מ"ס 75.5  - מקוע ,רטמ 1.9 - הבוג ,מ"ס 90.8 –
 .'בח פסנב

 
ט אחרת, ובשיקול דעתה ת הפעילות תחליהפרס אינו ניתן לשינוי, להחלפה או להמרה, למעט אם עורכ .5.2

 תף.פעמים שהשתמספר הא קשר ללל לבדאחת בכל משתתף יוכל לזכות פעם הבלעדי. 

 
 על פי לפרס או דומה וה ערךשירות שומוצר או מה את הזכות לספק לזוכה עורכת הפעילות שומרת לעצ .5.3

 דעתה ומכל סיבה שהיא. שיקול

 
 .("לשמחן ליקרט" :ןהלל) המעטמ ימו א/ו מ"עב למשח ןילקרטת רבחי די לע קפוסי (ררקמ)  סרפה .5.4

 .סרפת הלבקם אויתלל משח יןלקרטלים וכזהי טרפת א ירבעתה רבחה, ספרהת לבק רךוצל
 

 עדלה הובות ויעלב שאתיה רחבהל. שמחלין רקטעם מט הלבוהרת בח ותמצעאב השעית סרפרת הסימ .5.5
ק רופיגין ב ותויעלאו ו/וף מנך בצור או/ו ההבוגמה קושל בת ווספנלה ובה תויולעלו חויכל וכ. 3מה קו
  ל.ובימם לידת על ורשיי מוולישוים כוזה לו עולחיל "הנ, ותלתד

 
 לסרפוש וא/ו הרבחהי כ רהבומ .תוירחאה תדועתל םאתהבו סרפה קפס תוירחאב וניה (ררקמ) סרפה .5.6

  . סרפה קפסל תורישי תונפל שי סרפל רושקהן יינע לכבו ודוקפתל וא/ו סרפה ביטל תויארחא ןניא
 לתקנון זה.  'גכנספח ף המצורנוסח מה על כתב סילוק וקבלה בתנאי לקבלת הפרס הוא חתי .5.7

 
 ה. זוכהעם אם תושר יא חדא ועדבמשה יעתס טראורי שוצמת סירמ .5.8

 
על מנת מהזוכים בפרס כל אחד  םע רשק ברהנציג החצור יי ,הזוכים בפרס מן סביר לאחר בחירתז .5.9

ם הזוכה מסיבות קשר ע ליצור ה בידה של החברהלא יעלהיה ו .בפרס םכייתעל ז הםלהודיע ל
ז על רשאית להכרי, היא תהיה של החברה ידהלות סבירות מצלאחר קיום פעות אז, כהת בזוקשורוה

, לרבות בחירת זוכה חליפי חלף ןייהעניר בנסיבות הזכייה כבטלה ולנהוג בפרס לפי שיקול דעתה הסב
נה ה כל דרישה או טעי מטעמו/או מו/או שופרסל גד החברה או תתקבל כנ תישמעהזוכה המקורי, ולא 

  ה.ושא זבנ
 

 ןודעומ רמאגים בימקיה תורשקתההי טרפלם אתהב השיעתה יכיזלם דיעמומהם ע רשקה רתיצי .5.10
  . סלופרשל ש תוחוקלה

 
 –הקנייה את הוכחת , טעמהי ממלאו  לסרפשוללספק  זוכהה רשפרס, יידעל מנת לקבל את ה .5.11

 יםהזוכמ ימאם  הפרס. וש מימורך רשים לצאת כל המסמכים הנדקבלה שבגינה זכה, וחשבונית / ה
כל טענה כנגד ישמע ולא ת , הם לא יהיו זכאים לממש את הפרסזהון תקנת בדרישו לא עמדובפרס 

 ה.לעניין ז ןמי מטעמו ל ו/אשופרסאו ו/חברה ה
 

  .לישי אסורהד שהפרס על ידי הזוכה לצ ה שלהעברה, מכירה או המחא .5.12
 
 

 אלל סרפושו א/ו הרבחה ,תונוש תודימב סרפ תלבק סרפה קפס לומ םאתי הכזוהו הידמב .5.13
ס רפהק ספ דיי ה עלכמהסכך ן לתניתס ופרת הא תנושש לקיבה זוכהוכל כ .רמוכאם יכוסלצד  הנייהת
ל ככ כן, מוכ בד.בל יועל וליח, אמורכ ויינגין שב לםלשרש ידה יוכזה שרא וםשלתל כי אזה, רחבהו
ף סבכלא יה כיזה רשהפ בלקל איכזה ייהא ה לוכזה, תריו וךמני ספכרך בעס פרבל קלש בקה יזוכהו
 . סףכוה שובאו /ו

 
עותה ת באמצבונישחאת ה סלשופר נציגי ללהעביר הזוכה בפרס , על על מנת לקבל את הפרס .5.14

. ידה/על ידו מסרובהתאם לפרטים שייינתן לזוכה הפרס . בהתאם להנחיות שיקבלוזכה  השתתף
 ויבת להעניק פרס חליפיפרס שיישלח ולא תהיה מחלבדן או אוהיה אחראית לכל נזק לא ת החברה

http://מקרר/
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תהיה אחראית לא  קרהם משול בשופרסכי  ,מובהר .(סוראטי שרצומן יבמם וגפ רצומ הלגתים א אלא)
 פרס. ללכל נזק או אובדן 

 
 דעומ וםאיתלן ימזיה הי אלו או/ ונממ קלחל כו א/ו פרסה את משימ לאזוכה בפרס והמקרה ב .5.15

או /והחברה   .סרפה לע רתיווש ימכ הכוזה בשחיי יזא ,הייכזהמם יישדוח לשח ווטב סרפה תריסמ
וכן החברה  ו/או כל צד שלישי בהקשר זה,הזוכה בפרס י לא יהיו אחראים כלפ ןו/או מי מטעמשופרסל 

כיב שהו )לרבות כל רכל פרס חלופיפיצוי או כל זוכה בפרס ללספק לא יהיו חייבים מטעמה י ו מו/א
 .ו דרישה בעניין זהא/נה וכל טע ןטעממו/או מי רסל ו/או שופכנגד החברה ישמע ולא ת ,נו(ממ

 
כל אבדן, נזק  ו אחראים ולא יהיו חייבים בשיפוי בגיןיהילא מטעמן ו/או מי  , שופרסלהחברה . .5.16

 מי מהמשתתפים ו/או לצדדיםצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו לת הולרבוו/או עקיף, הפסד, ישיר 
קשר עם הפעילות או או בה ו/ש הזכייילות או מימולשהם כתוצאה מהשתתפות בפעשלישיים כ

ת עילה תהווה השתתפותם ו/או אי השתתפותם בפעילו כתוצאה מהשימוש בפרסים וכי בכל מקרה לא
 ה.נה ו/או דרישאו טעעה ו/לכל תבי

 
על פי  הפרס תיבדקאו )לפי העניין( לממש את זכאותו של כל אחד ואחד מן הזוכים לקבל  .5.17

ן זה ו/או מכל דין חל, מהוראות תקנו רועי לגמבל ת תקנון זה.בהתאם להוראוהוראות הדין החל ו
של משתתף  תתפותו לחסום השו/א הפרסי שפועל מטעמה מורשים שלא להעניק את החברה או כל מ

ן, בדרך בין בעקיפיתתף במבצע, בין במישרין וין, של כל מי אשר זכה בפרס ו/או השהענילפי כלשהו, 
ע זה ו/או בדרך מבצלהוראות תקנון אם בהת אינוחוקי ו/או שעות מעשה לא של עבירה או באמצ
 החברה.לעדי של דעתה הב נת, מכל בחינה, וזאת על פי שיקולשנחשבת כבלתי הוג

 
יה רשאית, מעת לעת, החברה ו/או מי מטעמה, תהשופרסל ו/או , אמורגרוע מכלליות הי למבל .5.18

תהיה רשאית א והי מבצעהמשתתפים ב אופן השתתפותהבלעדי, לערוך בדיקות של קול דעתה ישלפי 
שש סביר, מלהעניק את הפרס לכל אדם, אשר יש לגביו ח לפסול משתתפים מהמבצע כולו ו/או להימנע

אופן ישיר ובין באופן החברה, כי השתתף במבצע, בין בו/או  רסלשופ להבלעדי ש ןדעתול לשיק בהתאם
 האחרים. תפיםמשתפי הת כלי הוגנת אחרחוקית או בלתתרמית או בכל צורה בלתי  דרך שלעקיף, ב

 
 

 קניין רוחני .6
 

סחריים, זכויות דות מבין השאר ולא רק, סימני מסחר, סו ,חני )מכל סוג(, לרבותכל זכויות הקניין הרו .6.1
ו כל ע ו/אהמבצ אתרן אם לאו, בקשר למבצע ו/או ומה, בין אם זכויות אלה רשומות וביוכד צריםוי

, העיצוב שלו וכל תוכנה, יישום, קוד, גרפיקה המבצע ראתתכנים של בין השאר: ה חלק שלו, לרבות
 ובין קור, קוד אובייקטקוד מקסט וחומרים אחרים, בין בצורה של וידיאו אחרים, קבצי ט ו/או קבצי

(, ים )לפי הענייןשל צדדים שלישיאו \ושופרסל רה ו/או שק חיצוני, הם רכושם הבלעדי של החבבממ
 כאמור.    ו של צדדיםשל החברה ו/אי רכוש בלעד ויישארו

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

המבצע ללא  אתרנכללים בכל מידע או תוכן אשר לוג או מתאר, כל סות מריכין יצירות נגז ה, אוהפוכ
המבצע  אתרימנע מלהשתמש בוכי הוא ין( ייל )לפי הענו/או שופרסבכתב של החברה אישור מוקדם 

 של צדדים או/ושופרסל של  ברה ו/אות הקניין הרוחני של החבכל דרך שעלולה להוות הפרה של זכויו
 . החברהכמה מוקדמת בכתב של א הס, לל )לפי העניין( ייםשליש

 
שרות אפ עם ן להעברה,למי, ללא כל תמלוגים, ניתמעניק לחברה רישיון בלתי חוזר, עו ףהמשתת .6.3

התשובות לשאלה  אתם , לפרסתקופה בלתי מוגבלת יק רישיונות משנה ללא הגבלה, למשךלהענ
המבצע ו/או בכל  תראבת( רצוע כל עבודה נגזאו בי)לרבות העתקה, שינוי, פרסום ו/ חההפתו

טובת מוותר בזאת ל ף. המשתתברהל פי שיקול דעתה הבלעדי של החחרת, עפלטפורמה או מדיה א
ב שלא ומתחיי היצירב ולאשר עשויות להיות ות המוסריות , על כל הזכויאו מי מטעמה/החברה ו

עם  בקשרפרס ביף קרדיט לזוכים להוס וע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאיתמבלי לגר .אכפןל
 , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.השימוש בתשובות לשאלות הפתוחות
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 תרטיופ .7
 

בלבד יימסרו פרטי המועמדים לזכייה ים לשופרסל, ר המבצע נמסרהפרטים אשר נמסרים באת .7.1
 ךרוצל למשח ןילקרטל השעית םיטרפהת רבעה מסירת הפרסים לעורכת הפעילות וזאת למטרת

כל מי  ו/או לשופרס החברה ו/אוות, ודע לא ייחשב כפגיעה בפרטייכזה במ . שימושסרפה תקפסא
  עילות זו.בשל פ יותפרט, לא ייחשבו כמי שפוגעים בןמטעמשפועל 

 
אם אותו אולם מה )ו/או למי מטע שופרסללת המידע שום חובה חוקית למסור א על המשתתף חלהלא  .7.2

תו והסכמ המידעמסירת תף במבצע(, ולהשתשאי יהיה רלא  , הואהמשתתף יימנע מלמסור מידע ז
 .ובאישורונעשית על פי רצונו החופשי ת הפעילות ם לעורכעברת הפרטילה

 
ימוש אותו עושים לעקוב או לאסוף מידע לגבי הש תרשאיסל שופרים בזאת כי ים מסכימפתשתהמ .7.3

שולח בצע המאתר ר אש)פיסות מידע  (Cookies) ר המבצע, על ידי שימוש ב''עוגיות''המשתתפים באת
(. המבצע גולש או עושה שימוש באתרשתתף המזמן שקצה אחר ב מכשיראו לכל  המשתתף למחשב

 מידע שימורבאמצעים כדוגמת שתמש באתר המבצע שפר את חווית הממנת ל על שיתפעולה זו נע
כי לצראו המשתמשים  נת לעקוב ולפקח על השימוש באתר המבצע על ידיהעדפותיו או על מאודות 
ר לצדדים שלישיים ויישמר לצרכים לא יימסאלו  "ותגיעו"י אתר המבצע. המידע הנאסף על יד שיפור

 פנימיים בלבד.
 

 נוי הגדרותבאמצעות שיבמחשבו  "עוגיות"שימוש בשה ייעכי לא לבחור תף רשאי תשמ כל
ת ללמוד א של הדפדפן על מנתלכן מומלץ לעיין בקובץ העזרה  דפן הוא שונה,הדפדפן שלו )כל דפ

 "עוגיות"ם משתתף בחר לנטרל קבלת (. א"ותעוגי"ת הציפונק ך הנכונה לשנות הגדרות שלרהד
אולם הוא עשוי לא להיות מסוגל  ע,השתמש באתר המבצליוכל ין עדימאתר המבצע, הוא 

 בצע. אתר הממש בחלק מהשירותים והתכונות בלהשת
 

 שונות .8
 

 
תף על מנת שיוכל להשתמלא ומדויק  ופןים באכל הפרטים הנדרש המשתתף אחראי למסור את .8.1

 בצע. במ
 

ין החל. קבלת תאם לדבה ים,ת לפרסם ו/או להתיר לפרסום את פרטי הזיהוי של הזוכרה רשאיהחב .8.2
 .תר המבצעו כזוכה במבצע לרבות פרסום בארסים מותנית בהסכמת הזוכה לפרסום פרטיהפ

 
פרסומים אחרים מכל סוג ה לבין תקנון ז שהיא בין הוראות במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל .8.3

 .ורת אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר וענייןצעי תקשלרבות באמ שהוא,
 
 

במבצע, לרבות  בעל אופי דומהעה או כל דבר פגם ו/או עיכוב ו/או הפרמסכימים כי כל  המשתתפים .8.4
ים שאינם בשליטת ה מאירועעליון ו/או כתוצאמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כתוצאה מכח ו

, זה פגמים או שיבושים אחרים, לא ייחשבו כהפרה של תקנוןע ו/או באתר המבצ בושיםהחברה ו/או שי
רה זאת ועוד, החב .ןו/או מי מטעמו/או שופרסל כות ו/או סעד כנגד החברה ו למשתתפים כל זלא יקנו

תישא בכל אחריות ע, ולא צים בכל הנוגע למבשל המפיצים המורש םאינה אחראית לפעולותיה
 . ור לעילים, כאמם של המפיצחדליהלמעשיהם או למ

 
הפעילות ו/או מי כת עורהן באחריות  בפעילותם כיוזהבחירת וניסוח השאלות ידוע למשתתף כי  .8.5

בפעילות, מצהיר המשתתף כי הוא מוותר  תפותושיקול דעתה הבלעדי. בעצם השת מטעמה בלבד ועל פי
בקשר עם  ןמי מטעמסל ו/או פרשואו לות ו/ו דרישה כלפי עורכת הפעיביעה ו/אל כל טענה ו/או תע

 ו/או למי מטעמה בלבד. לעורכת הפעילות מוקנה זה ין האמור בסעיף זה ושיקול הדעת הבלעדי בעני
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על פי נות את כללי הפעילות, כפי שנקבעו בתקנון זה ות תהא רשאית לשי עורכת הפעילידוע למשתתף כ .8.6
 3אמור בסעיף ילות כמשתתפים בפעכך ל דעה עלועורכת הפעילות תפרסם הוהבלעדי  שיקול דעתה

 לעיל. 
 

וכי הוא ראות תקנון המבצע י הוא קרא את הוכ ם לכךכימס בעצם השתתפותו במבצע, המשתתף .8.7
ן, החברה רשאית לשנות את הוראות התקנון בכל זמ .הןולים ברבות לכל התנאים הכלמסכים להן ל

פרסומם  רגעהמשתתפים מ את כל ייבוחישונה כפי שיר והוראות התקנון דעתה הסבבהתאם לשיקול 
 באתר המבצע. 

 
פרס. החברה או של מקבל \ו המשתתףותו הבלעדית של באחרי היאצע ההשתתפות בכל שלב של המב .8.8

למקבל ו/או  למשתתף או ייגרם ו באחריות לכל נזק אשר נגרםשאילא י ןמי מטעמו/או  שופרסל ו/או
משלבי במבצע ו/או בקשר  בכל שלב והשתתפות עםשר בק או/דדים שלישיים כתוצאה מ וו/או  לצפרס 

 .יםפרסה עם במבצע ו/או בקשר תועם זכיי
 

כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, יחולו על הזוכה ויהיו על חשבונו ועל אחריותו  .8.9
 המס, אם תידרש לכך עפ"י הדין, את פרטי בלבד. עורכת הפעילות תהיה רשאית להעביר לשלטונות

מי מטעמה, ו לו/אאת אישור לעורכת הפעילות הזוכה ו/או ניכוי מס במקור. המשתתפים נותנים בז
כות או להפחית כל תשלום נדרש, בהתאם לדין. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא תישא לקזז, לנ

 .בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה
 
רשאים אינם  כל הנזכרים לעיל, הם שלופרסל, וכן בני משפחותי)ב( ש ברה,( החהעובדים של: )א .8.10

 .לדים, הורים, אחים, אחיות ויוגם בן או בת זליכולף זה "בני משפחה" לעניין סעי להשתתף במבצע.

 
י ההשתתפות בפעילות והינו חוזה לכל דבר ועניין ועצם ההשתתפות מסדיר את תנא ן זהתקנו .8.11

 לכל האמור בו. מלאהכמה פעילות מהווה הסב

 
 

 
 !משתתפיםהכל ל לחהי הצלוחיאבברכת 
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 א' נספח
 ם יפתתשמים רצומ תמישר

 
 

 גרם 125יום -םיו חומוס 7290005174551
 גרם ללא חומר משמר 125מובחרת  7290112334626

 250חומוס אחלה  72940983
 אחלה 400חומוס  7290105964564
 גרם 400שומן  9%חומוס  7290107958653
 גרם 650חומוס אחלה  7290107940030
 צהובה 750חומוס  7290008645935
 רםג 750חומוס רשות פלסטינאית  7290107944618
 אחלה 750חומוס  7290008645935
 קג 1חומוס אחלה  7290002987963
 גרם 225חומוס לניגוב עם טחינה  7290112330291
 גרם 225ת חומוס לניגוב עם שמן זי 7290112342003
-חומוס הסדרה המובחרת עשיר ב 7290110564360

 טחינה 40%
-חומוס הסדרה המובחרת עשיר ב 7290110564322

 ינהטח 20%
-חומוס הסדרה המובחרת עשיר ב 7290110564339

 טחינה 30%
חומוס הסדרה המובחרת בתוספת  7290110564391

 טחינה מעל
 הסדרה המובחרת עם גרגרים 7290112340917

 בטחינה
 30%חומוס הסדרה המובחרת  7290110564414

 גרם 600טחינה 
 600 40%חומוס הסדרה המובחרת  7290110568177

 גרם
 חריף 150חומוס  7290104067693
 גרם 400חומוס טחינה  7290104061417
 גרם 400חומוס זעתר  7290104061424
 גרם 400חומוס צנובר  7290104061431
 גרם 400חומוס חריף  7290104061448
 חומוס עם פלפל שיפקה 7290105368225
 גרם 400חומוס עם פלפל קלוי  7290112344571
 גרם 375חומוס עם חציל פיקנטי  7290112346377
 משובחת 125טחינה  7290005174575
 גרם 125חציל במיונז  7290005174568
 גר' 125מטבוחה יום יום  7290008644112
 גר' 125  חציל בטעם כבד 7290005174841
 120כרוב  7290103404758

 250כרוב אדום  72940976
 400כרוב אדום  7290105962980
 400חציל מיונז  7290105962997
 400מטבוחה  7290105963000
 400טחינה  7290104067679
 גרם 400חציל פיקנטי  7290106721807
 גרם 400סלט קולסלאו  7290112335258
 פסטו בזיליקום ואגוזים איטלקי 7290104727252
 500כרוב אדום  7290002825722
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 500מטבוחה  7290010931330
 גרם 500טחינה  7290104066566
 ג 500חצילים במיונז  7290005174513
 400פלפל קלויים  7290104721533
 גרם 400חציל בטעם כבד  7290105366023
 גר 400 טחינה לבנה 7290105366047
 טחינה לבנה עם פטרוזיליה 7290105366054
 גרם 500קולסלאו  7290105968098
 םגר 400סלט טורקי   7290106520905
 400קוביות סלק  7290106521049
 גרם 500חצילים קלויים וטחינה  7290107938891
 גרם 400מטבוחה מרוקאית חריפה  7290107958639
 גרם 400דמה במיונז סלט תפוחי א 7290107958714
 350סלט קישואים עם בצל מטוגן  7290110568313

 גר'
 גרם 350פלפלים חריפים  7290101551362
 גרם 330סלט כרובית בטחינה  7290112334305
 500חציל פיקנטי  7290003989096
 קג 3כרוב אדום  7290101551867
 ג עללחם250פלפל צ'ומה  7290017121048
 ג עללחם250לימון בלאדי  7290017121390
 ג עללחם250אריסה חריפה  7290017121093
 ג עללחם250כתוש שום  7290015858434
 ג עללחם250מצונן לימון בלאדי  7290017121390
 ג עללחם250מצונן פלפל צ'ומה  7290017121048
 ג עללחם250מצונן אריסה חריפה  7290017121093
 ג' עללחם 180ממרח חציל  7290015858274
 ג עללחם180טפנד זיתי קלמטה  7290015858229
 ג עללחם 180צימיצורי  7290015858243
 ג עללחם180רטישוק ח אממר 7290015858144
 ג עללחם180ממרח לימון כבוש  7290015858212
 ג עללחם180ממרח פלפלים קלויים 7290015858175
ג 180ממרח עגבניות מיובשות  7290015858113

 ללחםע
 ג עללחם 180פסטו ביתי  7290015858106
ג 180מצונן טפנד זיתי קלמטה  7290015858229

 עללחם
ממרח עגבניות מיובשות  ונןמצ 7290015858113

 ג עללחם180
 ג עללחם 180מצונן פסטו ביתי  7290015858106
 6גר' דקדק* 200כרישה  7290107957595
 רם מוסדיג 8ממרח חמאה לורפק  5740900807518
 ארלה גבינת שמנת טבעי 5711953038372
 ארלה גבינת שמנת שום 5711953106590
 טבעי מנתארלה גבינת ש 5711953106583
 ארלה גבינת שמנת עשבי תיבול 5711953106606
 גר 500פטינה  5760466815338
 250ממרח לורפק עם מלח  5740900403215
 250 ממרח לורפק בלי מלח 5740900403239
 לורפק עם מלח מופחת שומן ממרח 5740900403222
ממרח לורפק ללא מלח מופחת  5740900403260

 שומן
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 גר 125סטלו ברי ק 5711953099946
 גר 125קסטלו קממבר  5711953099953
 גר 150בלוז  5711953100062
 גר500ממרח לורפק בלי מלח  5740900403246
 גר500מלח ממרח לורפק עם  5740900403253
 קילו 4פטינה  5711953103285
 קילו 3בלוז  5711953105807
 קילו 25ממרח חמאה דנית  5740900806108
 גרם 150יוגורט עיזים טבעי בגביע  7290012645297
יוגורט עיזים עם פירות יער  7290012645310

 150בגביע
 150יוגורט עיזים עם תות בגביע  7290012645303

 גרם
 עיזים תות בננה 250יוגורט  7290012645044
 עיזים פירות יער 250יוגורט  7290012645037
 עיטב עיזים 250יוגורט  7290012645013
 גרם 375יוגורט חצי חצי  7290012645006
 מל בדלי 750יוגורט כבשים  7290012645129
 מל בדלי 750יוגורט עיזים  7290012645112
 א מלח לאפייה ובישולמרגרינה לל 7290000453880
 מרגרינה בטעם חמאה 7290000453897
 נטורינה קוקוס לאפייה ובישול 7290000453866
 ג 150זחוק תימני אדום חריף מאוד  7290000462141
 ג 150זחוק תימני ירוק חריף  7290000462172
 ג 150זחוק תימני אדום חריף עדין  7290000462103
 גר' 150חריף בטעם שום זחוקשום   7290000462158
 גרם 220סחוג חריף מאד זהבי  7290105962331
 מ"ל 400מיץ לימונענע  7290001045633
 מ"ל 400מיץ תפוזים סחוט  7290001045688
 ל"מ 400מיץ תפוח עץ צלול . 7290001045657
 ליטר 1מיץ תפוזים סחוט  7290000525969
 רליט 1מיץ תפוחי עץ צלול  7290001045169
 1מיץ אשכוליות אדומות  %100 7290006866363

 ליטר
 ליטר 1מ .הדרים  100% 7290013608086
מיץ סחוט טרי 100%ם ונימיץ רימ 7290013608260

 ליט1מצונן 
 ליטר 2מיץ לימונענע סחוט  7290001045237
 ליטר 2מיץ תפוזים סחוט  7290001045220
 ליטר 2מ.הדרים  100% 7290013608017

יח 2שמרים טריים בקוביה  72945308
25Xגרם 

 שימרית שמרים טריים בשקית 7290000453019
 קית משפרי שמרים טרשימרית ש 7290000453125
 שמרית -בצק פילו מוכן לאפייה  7290000453422
 -בצק עלים מצונן ומוכן לאפייה  7290000453415

 שמרית
בצק פריך מתוק, מצונן ומוכן  7290000453439

 שמרית -לאפייה
בצק פיצה דק, מצונן ומוכן לאפייה  7290000453408

 שמרית -
 1.5%גרם  200אקטיביה  7290107940467
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 ג'200 3%אקטיביה   7290112341679
 1.2%משקה אקטיביה אפרסק  7290105364678

 בודד
 בודד - 1.5%משקה אקטיביה  7290011194741
 בודד 1.2%משקה אקטיביה תות  7290107937542
 1.5%אקטיביה  8מארז   7290107934473
 ג'150 3%מארז אקטיביה  7290112341686
ם טבעי טע אקטיביה שוט 7290112342423

 שמינייה
 אקטיביה שוט טעם תות שמינייה 7290112342430
 אקטימל לבן שמינייה 7290006664655
 תות בננה 8אקטימל  7290102031276
 שמיניה תות אקטימל 7290107938396
 אקטימל בטעם פטל 7290112330475
 תות 14אקטימל  7290011518561
 14אקטימל לבן  7290006664051
 3גר' מוסדי ארסיל  50סקי  7290104721793
 ג' מהדרין יעודי 250 5%סקי  7290104064128
 5%סקי יום יום  7290005838972
 בודד 125סקי וניל  7290005838613
 סקי תות 7290112338877
 סקי אפרסק 7290112338884
 סקי פירות יער 7290112343246
 גרם 250 9%סקי  7290003321292
 גרם 250 5%סקי  7290002824640
 גרם 250 3%סקי  7290006664310
 גרם 250 5%קוטג'  7290011194246
 5%סקי משפחתי  7290002824183
 קג לצהל 1סקי  7290107955072
 סימפוניה החמישית 7290004584351
 עם זתים 5%סימפוניה  7290005839108
 סימפוניה פילפל שיפקה חריף 7290105366993
 סימפוניה בצל ירוק 7290105369130
 5%סימפוניה שום שמיר  7290107944472
 סימפוניה זיתים פיקנטיים 7290107957113
 סימפוניה עשבי תיבול 7290107957137
 ניה ציזיקיסימפו 7290112342096
 שומן 10%לאבנה שמן זית וזעתר  7290106664067
 גרם 750 5סקי%  7290006664402
 גרם 500 9%ה אבנל 7290106663091
 קג מוסדי 1סקי  7290107950473
 גרם מוסדי 900קוטג  7290110560423
 100גמדים סקוויז בודד תות בננה  7290112339874
 גרם 100וויז בודד תות גמדים סק 7290112339867
 גמדים תות בננה 4 7290004584306
 גמדים תות 4 7290010472765
 ה רביעייהבננגמדים תפוח  7290006664037
 גמדים תות בננה ללא סוכר 7290107957885
 גמדים תפוח גזר 7290112342034
 גמדים תות סלק 7290112342041
 -ננהגמדים סקוויז לדרך תות ב 7290110560867

 מארז
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 שמיניית גמדים תות בננה מעורבב 7290110561604
 תות בננה 8גמדים בכפית  7290104062599
 דים לשתיה שמינייה תות בננהגמ 7290010472307
דנונה דיאט טריפל זירו תות  7290110564094

 לצה"ל
 דנונה לייט אנד פריי תות לצה"ל 7290112344991
 גרם 100 1.7%דנונה מוסדי  7290106729605
 גרם 150מוסדי  3%דנונה ביו  7290005839375
 גרם 100מוסדי  3%דנונה אפרסק  7290106523395
 גרם 100מוסדי  3%דנונה תות  7290106523364
דנונה דיאט טריפל זירו אפרסק  7290110565589

 מוסדי
דנונה לייט אנד פריי אפרסק  7290112347503

 מוסדי
 ה יווני לבןדנונ 7290107936309
 גרם 200 3%דנונה ביו   7290000408316
 גרם 200 0%דנונה ביו   7290002824466
 גרם 200 1.7%  ביודנונה  7290004584528
 דנונה דל לקטוז בתוספת סידן 7290110561352
 3%דנונה פירות יער  7290106668713
 3%דנונה תות  7290006664532
 3% דנונה אפרסק  7290006664693
 בר דנונה פצפוצים 7290000408354
 דנונה בר פקאן 7290003321155
 דנונה בר עדשים 7290106726796
 דנונה בר תות קורנפלקס 7290010471669
בר עם טבעות דגנים בטעם דנונה    7290112339386

 דבש
דנונה בר עם דגנים תפוחים בטעם  7290112339393

 שוקולד
 שומן  2.4%גר תות  10רו דנונה פ 7290106520288
 2.4%גר אפרסק  10דנונה פרו  7290106726161

 שומן
 2.4%ר יע גר פירות 10דנונה פרו  7290106726178

 שומן
 שומן 2.4%גר אננס  10דנונה פרו  7290106727045
 גר טריפל זירו תות 11דנונה פרו  7290107939959
 ונילגר טריפל זירו  11דנונה פרו  7290110561543
דנונה לייט אנד פריי בטעם  7290112339362

 קפוצ'ינו
דנונה לייט אנד פריי בטעם עוגת  7290112339379

 תפוח
 שומן 2.9%ר ג 12דנונה פרו לבן  7290112330420
 שומן 0%גר  13דנונה פרו לבן  7290112330437
 דנונה לייט אנד פריי בטעם תות 7290112344991
לייט אנד פריי בטעם  דנונה 7290112346506

 אפרסק
 גר'267דנונה לשתיה תות בננה  7290105965738
עם גר קרמי בט 20דנונה פרו  7290112338853

 1.8%מ.מעודנת 
 שומן 1.5%גר  20דנונה פרו  7290110565527
 שומן 0%גר תות  20דנונה פרו  7290110566975
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 שומן 0%גר אפרסק  20דנונה פרו  7290101551539
 שומן 0%גר וניל  20דנונה פרו  7290112330352
 0%גר פירות יער  20דנונה פרו  7290112330390

 שומן
 שומן 0%גר  21פרו  ונהדנ 7290112336712
 1.5%עם שכבה תות  18דנונה פרו  7290112335890
עם שכבה אפרסק  18דנונה פרו  7290112335906

1.5% 
 גר תות 10דנונה פרו סקוויז  7290107957908
 גר אפרסק 18דנונה פרו משקה  7290112339089
גר טריפל זירו  18דנונה פרו משקה  7290112335036

 תות
 1.7%גר תות  18דנונה פרו משקה  7290112335289

 שומן
גר טריפל זירו  18דנונה פרו משקה  7290112335296

 אננס
 גר תות 20דנונה פרו סקוויז  7290112330383
 גרם 150 3%ביו  -חסכון  8מארז  7290005839078
 גרם 150 1.7%ביו  -חסכון  8מארז  7290006664990
יקות מעודנת ללא מת דנונה 8מארז  7290107958035

 סוכר וממת
 דנונה תות 12שרינק  7290107956963
 3%תות  8מארז דנונה  7290106729650
 מארז לייט אנד פריי תות ואפרסק 7290112347473
 דנכול בטעם מעודן 8מארז  7290107936460
 שומן 4%ליטר  1.5יוגורט כד  7290110566036
 שומן 4%ליטר  3יוגורט כד  7290110566043
מילקי שוקולד כשל"פ מהדרין  7290112334688

 צה"ל
 cakeמילקי  7290106663121

 מילקי בטעם וניל 72940754
 מילקי בטעם שוקולד 72940761

 מילקי בטעם תות 7290105368331
 מילקי בטעם פסק זמן 7290110560836
 מילקי דל לקטוז 7290110560850
 מילקי מוס 7290112339171

 מילקי קל בטעם שוקולד 72982457
 מילקי הפוך 72983225
 מילקי אקסטרה קצפת 72940952

שוקולד עם קצפת  Extraמילקי  7290107950275
 קפוצ'ינו

 שוקולד עם קצפת Extraמילקי  7290107942324
 שוקולד  שכבות נוגט extraמילקי  7290112339447
 מילקי טופ מגולגלת 7290005839313
 מילקי טופ עדשים 7290104066016
 cakeמאגדת מילקי  7290106520462
 מילקי מינייס 7290107957991
 שמינייה cakeמארז מילקי  7290106654099
 י בטעם שוקולדמילק 8מארז  7290104726712
 16שרינק מיני מילקי  7290107956710
 מילקי עוגת יום הולדת 7290112339775
 של"פ מהדרין צה"לו כדני שוק 7290112334695
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 דני וניל כשל"פ מהדרין צה"ל 7290112334701
 מעדן שוקולד יעודי 72993637

 דני וניל ייעודי 7290004585907
 מעדן שוקולד 7290106721142
 לימבו פטל קו חלבי 7290110565435
 דני וניל 7290004585907

 דני שוקולד 72993637
 נילט ומעדן שטראוס דיא 7290107950183
 מעדן שטראוס דיאט מריר 7290107950190
 מעדן שטראוס דיאט שוקולד 7290107950206
 ספלנדיד שוקולד חלב 7290107942232
 ןספלנדיד שוקולד לב 7290107942249
 ספלנדיד שוקולד אגוזי לוז 7290107957724
 דניאלה וניל 7290005838002
 דניאלה בננה 7290011194215
 דניאלה תות 7290008693134
 דניאלה אפרסק  7290107957779
מעדן חלב בטעם וניל מועשר  7290112330123

 בחלבון
מעדן חלב עם שוקולד מועשר  7290112345264

 בחלבון
 דני שלוק שוקולד רביעייה 7290104726262
 זוגי -קרמל -ספלנדיד שוקולד 7290101557722
 דני שוקולד 8מארז  7290010472390
 דני וניל 8מארז  7290104720499
 ספלנדיד עוגת טירמיסו 7290101557531
 נוגט-ספלנדיד עוגת דמקה שוקולד 7290101557739
 ספלנדיד עוגת טריפל שוקולד 7290101557524
 מעדן טחינה בטעם נוגט 7290107959032
 מעדן טחינה בטעם וניל 7290107959049
 לדמעדן טחינה בטעם שוקו 7290107959056
7290112343901 SOOM  מעדן טחינה בטעם

 טורטית
 ליטר 1בבקבוק  3%חלב  7290000042411
 מועשר 3%חלב שקית מהדרין  7290000042404
 מועשר 3%חלב שקית  7290106657403
 3.6%חלב בבקבוק טבעי  7290106728127
 מהדרין -מועשר 1%חלב בבקבוק  7290107932134
 יןמהדר -מועשר 3% בוקחלב בבק 7290107932080
 -2%חלב בבקבוק דל לקטוז  7290107933315

 מהדרין
 3%חלב דל לקטוז  7290110563455
 2%חלב בבקבוק נטול לקטוז  7290110563462
 ליטר 2בקבוק  3%חלב  7290003029815
 ליטר 2בקבוק  1%חלב  7290107944410
 משקה חלב עם דגנים ותות 7290107933650
 משקה חלב עם דגנים ובננה 7290107933643
 250יטבתה פרו וניל  7290107951395
 250יטבתה פרו קפה  7290107951401
 250יטבתה פרו שוקו  7290110564841
 250ה פרו קפה ללא סוכר יטבת 7290110565497
 מ"ל 250בננה פקק  7290003029389
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 מ"ל 250פונץ' בננה פקק  7290105368959
 מ"ל 250קו פקק שו 7290003029433
 350יטבתה פרו קפה  7290107954976
 350יטבתה פרו וניל  7290110568276
 מ"ל 350אייס קפה  7290011438142
 מ"ל 350מוקה  7290112341112
 מל 350משקה חלב בלונדי  7290112342553
 מ"ל 350שוקו  7290112342621
שייק חלבון מי גבינה עם פירות  7290112330970

 מ"ל 350ער י
שייק חלבון מי גבינה עם אפרסק  7290112330987

 מ 350ומנגו 
 1.6%משקה קפה קר בסגנון מעודן  7290110563448
 1.2% משקה קפה קר בסגנון חזק 7290110564742
משקה קפה קר בסגנון קלאסי  7290110563431

1.6% 
 ליטר 1אייס קפה  7290003029907
 רליט 1בננה  7290003029372
 ליטר 1מוקה  7290003029532
 ליטר 1פונץ' בננה  7290105961181
 ליטר 1שוקו  7290003029181
 ליטר 1השוקו שלי  7290107940252
 ליטר 1די משקה חלב בלונ 7290112342072
 שקיות מוקה 6מארז  7290003029884
 שקיות שוקו 8מארז  7290003029792
 ליטר 2שוקו  7290003023165
 מהדרין -מל' 100לבן בטעם תות  7290104729010
 מהדרין-לבן בטעם אפרסק 7290105368898
 -גרם 100שמנת מנה אישית  7290003029617

 מהדרין
 מהדרין -שומן 3%לבן  7290000041872
 מהדרין -שומן 4.5%לבן  7290000041865
מועשרת  15%שמנת חמוצה  7290000041858

 מהדרין
 מהדרין-גר 200 9% נת שמ 7290105368928
 שומן 27%שמנת חמוצה מהערבה  7290107943192
 מהדרין 38%שמנת להקצפה  7290104728310
 32%שמנת מתוקה להקצפה  7290105368904

 ח-מהדרין
 21%קצפת צמחית  7290110568238
 ח -מהדרין 15%שמנת לבישול  7290105362339
 ח-מהדרין 9%שמנת לבישול  7290106520912
 9%רוטב שמנת עם פטריות  7290106664562
 9%רוטב שמנת עם עגבניות  7290106664555
 ליטר 2 42%כד שמנת מתוקה  7290110566630
 י כללירביולי בטטה מוסד 7290105369444
 EATטורטליני פטריות מוסדי  7290105369437

GOOD 
 EAT GOOD 400רביולי גבינה  7290003989539
 EATפרווה  400רטוליני פטריות ט 7290003989553

GOOD 
 EAT 400רביולי תרד וגבינה  7290106660410
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GOOD 
 EAT 400רביולי בטטה פרווה  7290105968654

GOOD 
 KIDSגר  400י גבינה רביול 7290112344564
 EAT GOODגבינות  4רביולי  7290112331243
 EAT GOODרביולי ארטישוק  7290112331250
 EAT GOOD 600רביולי גבינה  7290107938327
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  'ב חפסנ
 םכיוזל תנהמ ינתנוי רשא סאורטש ירצומ תמישר

 
 
 

 ברקוד יחידה חומר

 7290011194246 גרם 250 5%' טגקו

 7290002824640 גרם 250 5%סקי 

 7290000408354 בר דנונה פצפוצים

 7290107932080 הדריןמ -מועשר 3%ק בוחלב בבק

 7290003321155 דנונה בר פקאן

 7290104726712 ולדמילקי בטעם שוק 8מארז 

 7290005838002 דניאלה וניל

 7290005839078 רםג 150 3%ביו  -חסכון  8מארז 

 7290004584351 תסימפוניה החמישי

 7290003029181 ליטר 1שוקו 

 7290000525969 טרלי 1חוט מיץ תפוזים ס

 7290110565527 שומן 1.5%גר  20דנונה פרו 

 7290006664990 גרם 150 1.7%ביו  -חסכון  8מארז 

 7290107938396 אקטימל שמיניה תות

 5740900403253 גר500ממרח לורפק עם מלח 

 7290005839108 זתים עם 5%סימפוניה 

 7290110566975 שומן 0%גר תות  20דנונה פרו 

 7290112330420 שומן 2.9%גר  12פרו לבן  ונהדנ

 7290110564360 טחינה 40%-חומוס הסדרה המובחרת עשיר ב

 7290000453408 שמרית -בצק פיצה דק, מצונן ומוכן לאפייה 

 7290110564339 טחינה 30%-ב המובחרת עשירסדרה ה חומוס

 7290107958639 גרם 400מטבוחה מרוקאית חריפה 

 7290000462141 ג 150וד חריף מאום אד ניזחוק תימ

 7290112334305 גרם 330סלט כרובית בטחינה 

 7290110563455 3%לקטוז  חלב דל

 7290112342034 גמדים תפוח גזר

 7290107958714 גרם 400ונז מיסלט תפוחי אדמה ב

 EAT GOOD 7290112331243ינות גב 4 רביולי

 EAT GOOD 7290112331250רביולי ארטישוק 

 7290015858106 ג עללחם 180פסטו ביתי מצונן 

 
 

  .הייכזה תעדוה תלבקמ םוי 14מ רחואי אל ךא הכוזה םעם אותיש חדא דעומבו קפוסי סוארטשי רצומ •

ו שרידשיכל כ וקירפ ותיועל או/וף ונמב ךרצו יההשי כלכאו /ו (3 המוקר לבעמ) ררקמה תלובהת וילוע •
 ה. לובההת רבחלים כוזה דיל יעת ושירי ולמושי

ק פסלת ושירי תופנל שיור מאכין יענל כבוה בלהוה תיכואלו א/ס ורפהב יטלת איחראנה יאס וטראש •
 ס. רהפ
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 קוליס תאדוהו רושיא ,הלבק בתכ -  'ג חפסנ

 
ת על ידי שטראוס גרופ הנערכ ררקמב סוראשטפעילות _גרת אני החתום/ה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי במס

 גוסמ ררקמ זכיתי בפרס של ,("לספרוש" :ןלהל) מ"עב לסרפוש ידי לע תלעפותמ רשאו"( וסשטרא" בע"מ )להלן:
Haier 4 לתותד HRF-690F Open Space Inverter (ויחפסנון ונקתבט ורפמכ) סוארטש לש םירצומ 30 ןכו . 

 
ו א/ו פרס, ואינה חלה באופן כלשהו על שטראוסה קפס מוטלת על (ררקמ)ת על תקינות הפרס ידוע לי כי האחריו

 קפסטיבו ובכל תלונה בעניין זה אפנה אך ורק לו ת לאיכות הפרסואחראי ןאינ לסרפוש וא/ו. שטראוס לסרפוש
 .סרפה
 

 ייתי.בדבר זכ אני מצהיר/ה על הסכמתי לפרסום פרטי האישיים
 

י כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי ליהיו  ר/ת כי אין לי ולאה ומאש/אני החתום/חתומה מטה מצהיר
 יתי.בקשר עם זכייתי ו/או הנובעות מזכי ןו/או מי מטעמ לסרפושו א/ו שטראוס

 
מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה וס ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה באופן סופי ומוחלט וטר/ת את שטראהנני פ

 ובע ממנה.כל הנ כאמור, בקשר עם זכייתי או
 
 ןונקתהי אנתב דמוע ינא כי ריהצמ יננה
 
 

 

 תאריך:_____________________

 רטי + משפחה(:_________________________ שם הזוכה )פ

 ________לידה: _______תאריך 

 כתובת:_____________________________ 

 לפון:__________________ ט

 ________חתימת הזוכה:__________________
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