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 תקנון מבצע
 

 שופרסלה הבאה בלרכישהנחה ₪  300הטבה בסך 
 הקטגוריות המשתתפות ממגוון מוצרי  ONLINEשופרסל  באתר ומעלה₪  999-בקנייה ב 

 

 .6.9.21ליום עד  3.8.21מיום  הזמנתןשמועד  ONLINEלרכישות בשופרסל : תקופת המבצע .1

 : )על פי הגדרתן באתר( המשתתפות במבצעהמוצרים קטגוריות  .2

 איפור וטיפוח בישום .א

 ;חשמל ואלקטרוניקה .ב

 ;והלבשהלבית כלי בית טקסטיל  .ג

 ;מחנאות פנאי ונסיעות .ד

 ;ריהוט לבית ולגן .ה

 חד פעמי .ו

 מכונת קפה לוואצה וקפסולות לוואצה .ז

 הלבשה והנעלה .ח

ממגוון  ONLINEירכשו באתר שופרסל אשר במהלך תקופת המבצע, לקוחות  :תיאור המבצע .3

 ,ברכישה אחת ומעלה₪  999בסך כולל של  ,המוצרים הכלולים בקטגוריות המשתתפות במבצע

 את ההטבה. יקבלו 

לקנייה ברשתות שופרסל דיל או שופרסל דיל למימוש חד פעמי ₪  300הנחה בסך של : ההטבה .4

לא תקף לרכישת  .ONLINEאקסטרה או שופרסל שלי או שופרסל אקספרס או באתר שופרסל 

 , תשלום חשבונותמבצעי קופה, משלוחים, תרומות, עיתוניםגיפט קארד, סיגריות, תרופות, 

 . ומשיכת מזומנים

מובהר כי  6.10.21עד ליום ברשת שופרסל ניתנת למימוש ההטבה  :ההטבה תקופת מימוש .5

 .  התשלוםפי מועד  לעתקופת המימוש היא  ONLINEבקניות באתר שופרסל 

 :נוספיםם תנאי .6

. זה , בהתאם לתקנוןבלבד  ONLINEשופרסלשיבצעו רכישה באתר המבצע מיועד ללקוחות  .א

ההצטרפות למועדון הינה  תנאי לביצוע רכישות באתר הינו חברות במועדון לקוחות שופרסל.

 חינם ומידית.

  ה ניתנת להעברה.נאינו למשק ביתההטבה הינה אישית  .ב

 .המבצעבכל תקופת  למשק ביתהטבה אחת  .ג

של הלקוח ביום המועדון חבר כרטיס ההטבה תוזן ללקוחות הזכאים באופן אוטומטי ל .ד

  .חיוב מלא של העסקה בפועלשלאחר העסקים 

, כאמור ולאחר הזנת ההטבה בקנייה הבאהבמלואה תמומש כהנחה באופן אוטומטי ההטבה  .ה

 באופן חלקי.ההנחה לא ניתן לממש את  .בתקנון זה

 ההטבה באילת מופחת בערך המע"מ. שווי .ו

, המופיעים באתר ONLINEכפוף לתקנון מועדון לקוחות שופרסל ולתקנון אתר שופרסל  .ז

www.shufersal.co.il. 
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