
 
 
 
 
 
 
 
 

 2021 פברואר

 פעילות תקנון

 Be-ו שופרסל של הלקוחות מועדון לחברי הטבה

 לנרשמים חדשים לשירות בלבד BIGI באפליקצייתחודשי מנוי ללא עלות  3

תקופת הפעילות  במהלך שירכוש)לא כולל לקוחות עסקיים(  Be-ומועדון לקוחות של שופרסל  חבר .1
 ₪ 50של  בסכום)כהגדרתם להלן( בפעילות  המשתתפים Be אושופרסל  בסניפי)כהגדרתה להלן( 

, וטלפון חשמל חשבונות תשלום, מזומנים משיכת, Gift Card, קנייה תווי, תרופות)לא כולל  ויותר
 חודשי 3קוד הטבה שיאפשר קבלת  קבלול לבקש יוכל, (לעת מעת שיוצעו שונים ושירותים משלוחים

וזאת מתום חודש ראשון חינם שניתן לשירות ללקוחות חדשים  פליקציהבא עלות ללא רצופים מנוי
 . BIGIכיום לכל המצטרפים לשירות 

כי מימוש קוד ההטבה יתאפשר אך ורק ללקוחות חדשים שנרשמו לראשונה לשירות באתר  מובהר .2
BIGI. 

 ההטבות מלאי גמר עד או 28.2.2021בתוקף עד ליום  ותיוותר 1.2.2021הפעילות תחל ביום  תקופת .3
 (.המוקדם)לפי 

, שלי שופרסל, דיל שופרסל, אקסטרה דיל שופרסל: הם בפעילות המשתתפים Be -ושופרסל  סניפי .4
 בסניפי שופרסל Be מתחמי, שופרסל מבית פארם Be סניפי ,Onlineשופרסל  ,אקספרס שופרסל
 .(Green-רשת יש, ו סניפי )לא כולל Be Expressושירות 

 2.4.2021ליום  עדו הנפקתו ממועד עסקים יום בחלוףלמימוש )רישום לשירות(  ניתן ההטבהקוד  כל .5
 ."(המימוש תקופת)"

 ובאחריותה"( החברה)להלן: " 512756388חברה מספר  בע"מ גרופ.ג'י.אי אר ידי על ניתן השירות .6
 פעילות, השירותעם מימוש ההטבה,  בקשר שהוא סוג מכל אחריות בשום תישא לא שופרסל. בלבד

  .והחיובים עבור השירות )ככל שיהיו( בשירות והתכנים/אפליקציה האתר

, להירשם לשירות ולהזין את קוד https://www.bigizone.co.il לאתר להיכנס יש ההטבה למימוש .7
יתבצע בהתאם ובכפוף והשימוש בשירות ההטבה בעמוד ההרשמה. מובהר כי הרישום לשירות 

בדמי מנוי  ביחוי הלקוח ההטבה תקופת בתום. "(השירות תנאי)להלן: " לתנאים המופיעים באתר
והכל בהתאם למפורט בתנאי  לחודש ₪ 9.9על סך של  2021נכון לחודש פברואר לשירות העומדים 

 .השירות כאמור

 תומכים מכשירים 7 עד באמצעותלשירות יאפשר לכל משתמש לצפות בתכנים באפליקציה  רישום .8
 . בלבד מכשירים 2 עד כאשר צפייה בו זמנית תתאפשר באמצעות ,(BIGI)כמפורט באתר  שונים

לתקנון השירות של  כפופיםו בלבד החברה באחריות הםלשירות וקבלת השירותים  ההרשמה .9
 . https://www.bigizone.co.il/docs/BIGI_T&C.pdfבאתר החברה  המופיעהחברה 

 . בלבד BIGIלממש את ההטבה באתר  ניתן .10

במועד אחר או לקבל זיכוי או פיצוי  הניתן לשנות או להמיר את ההטבה בהטבה אחרת או לממש לא .11
 בגינה.

 ההטבה הוא אישי וניתן למימוש חד פעמי.  קוד .12

  .יכובד לא, פקע שתוקפו או שמומש הטבה קוד .13

https://www.bigizone.co.il/
https://www.bigizone.co.il/docs/BIGI_T&C.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 

 )ללא תלות במספר הרכישות המזכות(.  פעילותהמוגבל להטבה אחת לבית אב בתקופת  .14

המאפשר חודש  BIGI הטבה הניתנת כיום לכל המצטרפים לשירות)למעט  /הטבותמבצעים כפל אין .15
 .(ללא עלות ראשונים םחודשי 4 הכלובסך  ראשון חינם ללקוחות חדשים

 ההטבות מוגבל.  מלאי .16

 רשאית להפסיק את הפעילות בכל עת ומכל סיבה שהיא.  שופרסל .17

 בכל עת. הפעילות רשאית לשנות את תקנון  שופרסל .18

 . BIGIלתנאי ההצטרפות לשירות  אישור של המשתתף לתנאי התקנון מהווהההטבה  מימוש .19

כי קוד ההטבה לא יופק באופן אוטומטי בכל קניה מזכה, אלא רק ללקוחות שיעמדו בתנאי  מובהר .20
 הקניה המזכה ויבקשו לקבל את ההטבה. 

קודי ההטבה תתבצע בעמדות שירות הלקוחות בסניף וכן במועד קבלת המשלוח בעת הזמנה  קבלת .21
 . לתנאיו וכפוף. קוד ההטבה ילווה בדף מידע Onlineבאתר שופרסל 

 .בתקנון האמור יגבר, הפעילות בדבר אחרים פרסומים לבין התקנון הוראות בין סתירה של במקרה .22

 כתוב בלשון זכר, אך הוא מופנה לשני המינים.  התקנון .23

ותנאי השירות של  www.shufersal.co.ilלתקנון מועדון לקוחות שופרסל המופיע באתר  כפוף .24
BIGI. 

  .1800565656:שופרסל לקוחות מועדון מוקד באמצעות יטופלו בלבד הטבה קוד קבלת בנושא פניות .25

 - 09:00אט שבאתר בשעות ’בצ BIGIהנושאים יטופלו באמצעות מוקד שירות הלקוחות של  יתר
 . support@bigizone.co.il"ל בכתובת: בדואאו  17:00
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