
 

 

 *""הקניות עלינו תקנון מבצע
 ₪. 1,000* תווי קנייה סלולאריים עד 

 

     כללי: .1
בתקופת לא כולל ימי שבתון. ה' בלבד, -א' בימים)כולל(,  10.08-04.10.2021יכים בין התאר

ברשת המבצע כהגדרתה להלן, תערוך חברת פרוקטר אנד גמבל מבצע שיווק וקידום מכירות 
בתווי קנייה ₪  1,000", המוגבל לסך זכייה של הקניות עלינו"שייקרא  BE -ו שופרסל

  (. "המבצע")להלן:כמפורט להלן  דיגיטליים

שופרסל דיל אקסטרה, שופרסל אקספרס,  ,דיל המבצע יתקיים בסניפי רשת שופרסל
  .BE -ו Onlineשופרסל  שופרסל שלי,

 בלבד, כהגדרתו להלן. BE -ו פתוח לחברי מועדון שופרסלהמבצע 

וכן עובדיהם, מנהליהם,  עורך המבצע, עוזר עורך המבצע,ההשתתפות במבצע אסורה על 
בנוסף, ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי מחלקת שיווק  שותפיהם ובני משפחותיהם.

 ובני משפחותיהם. BEורשת  רשת שופרסלוהמטה הניהולי של 

        הגדרות .2
 למונחים הבאים תהא במסמך זה ההגדרה המפורטת לצידם להלן :

   -"הוראות המבצע "  .2.1
 ההוראות המופיעות בתקנון זה.

   -"עורך המבצע"  .2.2
 ., רמת החייל, ת"א6אמ.די.או בע"מ, מרחוב הנחושת פרוקטר אנד גמבל חברת 

   -"עוזר עורך המבצע"  .2.3
 , ת"א.7רחוב סלומון  ",סער פרומרקט סוכנות לקידום מכירות בע"מ"חברת 

 - "BEו/או  "חבר מועדון שופרסל .2.4
, במועד הםשלכחבר מועדון הלקוחות  BE-ו/או באדם הרשום בשופרסל 

 עסקיים.השתתפותו במבצע, לא כולל לקוחות 

   -"שאלות הידע"  .2.5
שאלות ידע רב בררתיות )'אמריקאיות'(, הנוגעות לעורך המבצע ו/או למוצרים 

המשתתפים במבצע ו/או בכל נושא אחר, לפי שיקול דעת עורך המבצע ו/או 
עוזר עורך המבצע, אשר מענה עליהן אפשרי מתוך ידע כללי ומאגרי מידע 

  נגישים. 
מענה נכון על השאלה יקבע לפי התשובות המצויות במשרדי עוזר עורך המבצע 

 בלבד.  

  "שאלה פתוחה" .2.6
 .הידע שאלות על מענה לאחר להשיב המשתתף יידרש עליה פתוחה שאלה

 בסיס על יקבעשייבחר תשובה אחת נכונה לשאלה הפתוחה. המענה  אין
 דעתם שיקול לפי נוסף פרמטר וכל מקוריות, יצירתיות של קריטריונים

 .המבצע עורך עוזראו /ו המבצע עורך של הבלעדי



 

 

  -"משתתף במבצע"  .2.7
המבצע פתוח להשתתפות של כל אזרח ישראל, תושב ישראל ואדם שהינו בעל 

ושהוא חבר מועדון שופרסל שנה,  18מעל היתר שהייה חוקית בישראל, שגילו 
הלן. מובהר כי עורך הכל בכפוף לאמור ל ,)לא כולל לקוחות עסקיים( BEו/או 

המבצע, עוזר עורך המבצע, וכן עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני 
בנוסף, ההשתתפות במבצע אסורה על  משפחותיהם לא יוכלו להשתתף במבצע.

ובני  BEעובדי מחלקת שיווק והמטה הניהולי של רשת שופרסל ורשת 
 משפחותיהם.

משתתף במבצע הוא אדם, אשר בתקופת המבצע רכש באחד מסניפי רשת 
המשתתפים  מהמוצרים שלושהלפחות המשתתפים במבצע  BEו/או שופרסל 
, וספח קופה הקיבל עבור רכישתו חשבונית קניכמפורט בנספח ב', במבצע, 

 3נכונה על  , ענהנכנס לאתר המבצע, מילא את הפרטים המבוקשים באופן ברור
, ומילא השיב לשאלה הפתוחה באופן היצירתי ביותר הידע שהוצגו לו, שאלות

 אחר כל תנאי ההשתתפות המפורטים בתקנון זה.

מובהר כי אין חובה חוקית או אחרת מצד המשתתף למסור את פרטיו, אך 
 יובהר כי ללא מסירת הפרטים לא ניתן יהיה להשתתף בפעילות.

מקנה זכות המוצרים המשתתפים במבצע מ שלושהלפחות של כל רכישה 
  להשתתפות אחת בלבד. 

 
, אולם משתתף יכול לזכות קניה מזכהמשתתף יכול להשתתף במבצע בכל 

 פעם אחת בלבד במהלך תקופת המבצע.

  -"חשבונית" .2.8
ו/או חשבונית קניה, אשר תונפק למשתתף בתקופת המבצע ע"י הקופאי/ת ברשת שופרסל 

BE  חשבונית  יש לשמור את  .המשתתפים במבצע שלושה מהמוצרים לפחותבגין רכישה של
המשתתף לזכייה בפרס, ככל זכאות הקניה עד להכרזה על הזוכים ולהציגה לצורך בדיקת 

שחשבונית הקניה . מועמד לזכייה והצגתה היא תנאי לזכייה בפרסשיוכרז כמועמד לזכייה, 
זכאותו לזכייה והוא לא יוכל לקבל  לא תיבדקלא תהיה בידו במועד בדיקת זכאותו לזכייה, 

 את הפרס.

   -"המוצרים המשתתפים במבצע"  .2.9
 לוויז, אורל בי ופמפרסוילט, אג' ,אסנס הרבלו שולדרס &הד , פנטן -שיער מוצרי

 לתקנון זה. ב'כנספח המפורטים בטבלה המצורפת 

  –אתר המבצע" "
פרטים על המבצע, ואשר בו המכיל  triv.co.ilHoliday., אתר ברשת האינטרנט שכתובתו

 ניתן להירשם למבצע.

      .המבצע אתר באמצעות רק אפשרית למבצע ההרשמה

 .ביממה שעות 24ה', -'א בימים המבצע תקופת במהלך  להרשמה פתוח יהיה המבצע אתר
 

לא תתאפשר הרשמה ללא חשבונית קניה, וזאת גם אם הקניה בוצעה בתקופת 
 המבצע.

  –"הפרס"  .2.10
המועמד שבגינה השתתף בסכום הקנייה " NOWתווי קניה דיגיטליים "שופרסל 

 . וזכה במבצע לזכייה

 חשבונית הקניה איתה השתתף המועד שקלים. משמע, אם 1,000גובה הפרס הינו עד 
קניה איתה החשבונית אם . בלבד₪  1,000יקבל הזוכה ₪,  1,000יה הינה מעל ילזכ

את יה כפרס ייקבל המועמד לזכ₪,  1,000-ותה מהשתתף המועמד לזכייה הינה פח
 ונית.בשהסכום המופיע בח



 

 

"(, "התווים" )להלן: NOWמסוג "תו הזהב  דיגיטלייםהתווים הינם תווים 
מאפשרים רכישה במגוון רשתות וחנויות ביניהן שופרסל. לצורך מימוש התווים יש ה

את תנאי השימוש "( ולאשר האפליקציה)" "NOW "שופרסל להוריד את אפליקציית
בה. מימוש התווים הינו בכפוף לתנאים המפורטים באתר תו הזהב ובאפליקציה. 

מובהר בזאת כי רשימת החנויות והרשתות הכלולה בתווים עשויה להשתנות מעת 
לעת ללא הודעה מוקדמת ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורך 

 פרסל ו/או מי מטעמם בגין כך.המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או שו

שנים לפחות כחוק  5כמו כן, מובהר בזאת כי תוקף מימוש השוברים הינו למשך 
 ממועד הנפקתם בהתאם למצוין באפליקציה.

ה' -)ימים א' פעילות בכל יום  אחד  פרסים. פרס 31עד במהלך המבצע יחולקו 
 בתקופת המבצע( 

( עם קישור SMSארי שלהם מסרון )הזוכים במבצע יקבלו למכשיר הטלפון הסלול
לאפליקציה להורדה באמצעותה יוכלו לממש את התווים אותם קיבלו במסגרת 

הפרס, בכפוף לאמור בתקנון זה ובתנאי המימוש הכתובים באתר תו הזהב 
ובאפליקציה. ככל שלמי מהזוכים אין מכשיר סלולארי התומך באפליקציה האמורה, 

קש איתו יוכל לממש את הפרס ישלח לאותו זוכה כרטיס תווים פיזי מסוג תו הזהב 
 בחנויות המשתתפות ובכפוף לתנאים המופיעים על גבי הכרטיס. 

 הפרס את להסב רשאי אינו הזוכה וכי אישית הינה בפרס הזכייה כי בזאת מובהר
 הבלעדי דעתו שיקול פי על רשאי המבצע עורך עוזראו /ו המבצע עורך. אחר לאדם
 על להודיע ועליו אליו הקשורים התנאים את וכן מימושו אופן את, הפרס את לשנות

 .כסף בשוויאו /ו בכסף להמרה ניתן אינו הפרסים. /לזוכה האפשרי בהקדם כך

  -"מועמד לזכייה" .2.11

על השאלה  מכן ולאחר על שאלות הידע באתר המבצעמשתתף במבצע אשר ענה נכונה 
במהלך תקופת המבצע, ואשר עמד בכל תנאי , באתר המבצעלו  שהוצגההפתוחה 

 תקנון זה. 

 בסיס על יקבעשייבחר תשובה אחת נכונה לשאלה הפתוחה. המענה  איןמובהר כי 
 של הבלעדי דעתם שיקול לפי נוסף פרמטר וכל מקוריות, יצירתיות של קריטריונים

 .המבצע עורך עוזראו /ו המבצע עורך

 פעם אחת בלבד, במהלך תקופת המבצע.מועמד לזכייה יכול לזכות כן,  כמו

  -"זוכה" .2.12

או /ואומתו פרטיו, אומתה עובדת היותו חבר מועדון שופרסל מועמד לזכייה אשר 
BE הוכרז על ידי עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע כזוכה במבצע, ואשר עמד ו

  בתנאי תקנון זה, ובכפוף לדין.
משתתף שזכה פעם אחת במבצע לא יוכל לזכות פעם נוספת, וזאת גם אם השתתף 

 .רכישות שונותבמבצע מספר פעמים באמצעות 

   –" זוכי מילואים"  .2.13

משתתפים במבצע אשר עמדו בכל הוראות תקנון זה, אשר ייבחרו לאחר בחירת 
ייפסלו, המועמד לזכייה, ואשר ישמשו כחליפים, למקרה שהזוכים לא יאותרו ו/או 

הכל כמפורט בתקנון זה. בכל מקרה בו ייפסל ו/או לא יאותר זוכה בפרס, יבוא 
 במקומו המשתתף אשר נבחר מיד לאחר הזוכה שנפסל ו/או לא אותר.

 תקופת המבצע .3

ה' בלבד, לא כולל ימי -בימים א')כולל(,  10.08-04.10.2021יכים בין התארהמבצע ייערך  .3.1
  .לאורך כל היממהה -ימים אבהשתתפות תתאפשר שבתון. 



 

 

שיקול דעתו  עפ"יעורך המבצע רשאי להאריך או לשנות או לבטל את תקופת המבצע,  .3.2
         הבלעדי.

 התנאים להשתתפות במבצע  .4

אשר בתקופת ו לעילבמבצע זכאי להשתתף כל אדם שהנו משתתף במבצע, כהגדרתו  .4.1
שלושה לפחות המשתתפים במבצע  BEאו /והמבצע רכש באחד מסניפי רשת שופרסל 

המשתתפים במבצע, כמפורט בנספח ב', קיבל עבור רכישתו חשבונית  מהמוצרים
, ענה על שאלות ברור באופן המבוקשים הפרטים את מילא, המבצע לאתר נכנס, הקני

, ומילא אחר כל תנאי ביותר היצירתי באופן הפתוחה לשאלה השיב, לו שהוצגוהידע 
 המפורטים בתקנון זה.ההשתתפות 

מובהר כי אין חובה חוקית או אחרת מצד המשתתף למסור את פרטיו, אך יובהר כי  .4.2
  ללא מסירת הפרטים לא ניתן יהיה להשתתף בפעילות.

חלה אך ורק על המשתתף. לעורך המבצע  כראויפרטי המשתתף הזנת האחריות על  .4.3
אחריות בדבר נכונות ו/או  אין ולא תהיה כל ו/או לשופרסל ו/או לעוזר עורך המבצע

 אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו במערכת כאמור.

מובהר מפורשות כי עורך המבצע ו/או מי מטעמו עשוי לפרסם את התשובות לשאלה  .4.4
הפתוחה, כאמור לעיל, באתר המבצע ו/או במדיות החברתיות של עורך המבצע ו/או 

לפי שיקול דעתו, והמשתתף במבצע נותן את  עוזר עורך המבצע ו/או שופרסל,
  הסכמתו לכך.

על ידו לא יכיל  הועלהתשובות לשאלה הפתוחה שתש ולהבטיח לוודא המשתתף על .4.5
 או, אלים, מיניות רמיזות או אופי בעלתוכן כלשהו שהנו אחד או יותר מהבאים: 

מעודד , ועבהת או עירום מכיל או, גיל או מקצוע, דת, מין, גזע, אתנית קבוצה מגנה
 פעילות, אלכוהול, טבק מוצרי, נשקאו מקדם ביצוע פעולה לא חוקית ו/או שימוש ב

 אוכלוסין לקבוצת שנאה מכיל, או מדיניות פוליטית כלשהי , הימוריםמסוכנת
, השמצות ו/או הערות מעליבות על אדם, קבוצה ו/או גורם כלשהו, או מכיל כלשהי

פרטים אישיים של אדם או גורם כלשהו, או פוגע בפרטיותו של אדם או גורם כלשהו, 
 סימנים מכיל, אחרים משתתפים ידי על המבצע לאתר הועלו שכבר תכנים מכיל

 המוגנים חומריםאו  ,כלשהם חברה או גורם של מסחרי לבוש, לוגו, מסחריים
 או אדם של כלשהי בזכות פוגעמפר או  או כלשהי דין הוראת מפר, יוצרים בזכויות

  .כלשהו תאגיד
 

תשובה לשאלה הפתוחה המבצע ו/או עוזר עורך המבצע יהיו רשאים לפסול כל  עורך
 בדרישות האמורות לעיל. תעומד השאינ

מובהר בזאת כי התשובות הנכונות לשאלות הידע הן אלו המצויות אצל עוזר עורך  .4.6
עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע הם שיכריעו בקשר עם השאלות בלבד. המבצע 

הפתוחות. התשובות המקוריות, המעניינות והיצירתיות ביותר לדעת עוזר עורך 
 משתתף שכתב אותן בפרס.המבצע ו/או עוזר המבצע הן אלו שיבחרו ויזכו את ה

ההרשמה באתר המבצע אפשרית עם חשבונית קניה בלבד. משתתף שמסיבה כלשהי  .4.7
 לא תהיה בידו חשבונית קניה בעת ההרשמה, לא יוכל להירשם למבצע.

ניתן להשתתף עם חשבונית פעם אחת בלבד. אין באמור כדי לגרוע ממשתתף  .4.8
המשתתפים במבצע, ולקבל  שהשתתף פעם אחת, לרכוש מוצרים נוספים מהמוצרים

בגינם חשבונית חדשה ובאמצעותם להשתתף פעם נוספת במבצע, בכפוף להוראות 
תקנון זה. יובהר, כי משתתף שזכה פעם אחת במבצע לא יוכל לזכות פעם נוספת, 

 וזאת גם אם השתתף במבצע מספר פעמים באמצעות מספר חשבוניות שונות.



 

 

ההשתתפות במבצע אסורה על עורך המבצע, עוזר עורך המבצע, חברת פרוקטר אנד  .4.9
סוכנות לקידום מכירות בע"מ, וכן כל עוזריהם,  או חברת סער פרומרקטגמבל 

בנוסף, ההשתתפות במבצע אסורה  עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם.
ובני  BEעל עובדי מחלקת שיווק והמטה הניהולי של רשת שופרסל ורשת 

 משפחותיהם.

 הזוכים ואופן קבלת הפרסים  .5

ימים במהלך המבצע, עבור כל יום  1מועמדים לזכייה ) 31עד   ובתום המבצע, ייבחר .5.1
תוחה שבאתר המבצע ענו על השאלה הפואשר ענו נכונה על כל שאלות הידע , (ה'-א'

 .לדעת צוות השופטיםביותר והמקורי היצירתי באופן 

צוות שופטים שידרג את התשובות לשאלת הפתוחות של  -"צוות השופטים" .5.2
במבצע לפי קריטריונים של יצירתיות, מקוריות וכל שיקול אחר שייראה  המשתתפים

פי שיקול דעתם. צוות השופטים יורכב מנציגי עורך המבצע ועוזר -לצוות השופטים על
 .עורך המבצע

משתתף שזכה פעם אחת במבצע לא יוכל לזכות פעם נוספת גם אם השתתף במבצע 
 .חשבוניותמספר פעמים באמצעות כמה 

תקופת המבצע, עורך המבצע ינסה ליצור קשר עם המועמדים לזכייה כאמור בתום 
 בעת שסיפקומסיום המבצע, על פי מספר הטלפון  ימי עבודה 14להלן, בטווח של 

ההרשמה למבצע, על מנת לבשר להם על זכייתם. אם לא יאותר ו/או לא יענה 
ניסיונות ליצירת קשר מטעם עורך המבצע ו/או עוזר עורך  3המועמד לזכייה בתוך 

המבצע, או אם המועמד לזכייה לא ישלח טפסים מתאימים, זכייתו תישלל ועורך 
 המבצע יעבור לאיתור המועמד הבא לזכייה.  

ועד  09:00ליצור קשר עם המועמדים לזכייה יעשו בימי חול בין השעות  הניסיונות
במרווחי זמן סבירים. נציג עורך המבצע ינסה  , ובנוסף פעם אחת בשעות הערב17:00

המועמדים לזכייה בפרס עד שלוש פעמים. הניסיונות יתפרסו   ליצור קשר עם
    סביר על פני שעות היום האמורות לעיל.  באופן

קיום שיחה בפועל עם המועמד לזכייה. נציג עורך המבצע לא  –" משמעה ת קשריציר" .5.3
ישאיר למועמד לזכייה הודעה בדבר מעמדו כמועמד לזכייה ולא יציג כל שאלה אלא 

 עצמו. לזכייהלמועמד 

אם יאותר המועמד לזכייה, הבשורה על מועמדותו לזכייה תהיה טלפונית, אך ורק עם 
באופן אישי, וכך גם מסירת הפרסים. עורך המבצע לא ישאיר המועמד לזכייה עצמו, 

למועמד לזכייה הודעה בדבר מעמדו כמועמד לזכייה ולא יציג כל שאלה אלא למועמד 
 לזכייה עצמו.

ממועד בחירת המועמד  ימים בועשייווצר קשר עם מועמד לזכייה תוך  ככל שלא
ת במבצע כאמור בתקנון זה, לזכייה ו/או המועמד לזכייה אינו עומד בתנאי ההשתתפו

ו/או עוזר  יפסל המועמד לזכייה ולא תהיה לו זכות או טענה כלשהי כלפי עורך המבצע
נפסל מועמד לזכייה כאמור בסעיף זה ייבחר מועמד חלופי  .ו/או שופרסל עורך המבצע

 לזכייה מבין זוכי המילואים.

 שעות 48בתוך  המבצעעורך עוזר על המועמד לזכייה עמו נוצר קשר לשלוח למשרדי  .5.4
יימסרו לו, את המסמכים  שפרטיהם, באמצעות פקס או מייל ממועד יצירת הקשר

 הבאים:



 

 

שבגינה ו האינטרנט שפרטיה זהים לפרטים שמסר באתר חשבונית הקניה .5.4.1
כי במהלך תקופת  המעידההופק ספח הקופה המאפשר לו להשתתף במשחק, 

שלושה לפחות  ניה אחת, בקBEו/או  שופרסלהמשתתף ברשת המבצע, רכש 
  .המשתתפים במבצעמהמוצרים 

. אם הוקריא התקינ כשהיאעל המועמד לזכייה להציג את חשבונית הקניה 
לא וקריא על ידי המועמד לזכייה באופן תקין  החשבונית הקניה לא נשמר

כל טענה  , והוא לא יוכרז כזוכה ולא תהייה לוהמשך זכאותו לפרס תיבדק
 כנגד כך. ו/או דרישה 

יובהר בזאת כי ההוכחה היחידה שתקפה לצורך זכאות לפרס הינה החשבונית 
ו/או כל הוכחה אחרת אינם קבילים ולא . צילום של החשבונית המקורית

 יאפשרו למשתתף לזכות בפרס. 

, כשהוא חתום על ידי כנספח א'טופס הצהרת מועמד לזכייה בנוסח המצ"ב  .5.4.2
 המועמד לזכייה.

 .האינטרנט באתר שמסר הפרטיםצילום תעודת זהות שפרטיה תואמים את  .5.4.3

לעיל  5.3ככל שהמועמד לזכייה לא ימציא את המסמכים והפרטים המפורטים בסעיף  .5.5
עורך המבצע  עורך המבצע ו/או עוזר שעות ממועד יצירת הקשר עמו, יהיה 48בתוך 

ואו לפיצוי כלשהו,  רשאי לפסלו, ובמקרה כאמור הוא לא יהיה זכאי לפרס כלשהו
ולא תהיה לו כל תביעה ו/או טענה כלפי עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או 

 מי מטעמם. שופרסל ו/או 

לאחר וידוא נכונות הפרטים והמסמכים של המועמד לזכייה וחתימת המועמד לזכייה  .5.6
, כמפורט לעיל, וככל שאין מניעה כנספח א'על טופס הצהרת מועמד לזכייה המצ"ב 

ו/או עוזר עורך המבצע ו/או מי אחרת, יוכרז המועמד לזכייה כזוכה ועורך המבצע 
מטעמם יצרו עימו קשר לצורך מסירת מלוא הפרטים המדויקים בקשר עם מימוש 

 הפרס.

 .ובאפליקציה הזהב תו אתרביהיה ניתן למימוש על פי התנאים הכתובים  הפרס .5.7

 לא זה מועד לאחר. באפליקציה לצידויתן למימוש עד לתאריך הנקוב יהיה נ הפרס .5.8
, מכל לעיל הנקוב למועד עדאת הפרס  מימש שלא וזוכה, למימוש עוד ניתן הפרס יהיה

 הפרס לשוויאו /ולפרס חלופי  זכאי יהיה ולא עוד לממשולא יהיה זכאי  ,סיבה שהיא
כנגד עורך המבצע ו/או עוזר עורך  .כךבגין  טענותלו כל  תהיינה לא כאמור ובמקרה

 המבצע ו/או שופרסל. 

עורך המבצע ו/או עוזר עורך אם יזכה במבצע יהיה כי  ,המשתתף מסכים  ומאשר .5.9
לפרסם את שמו ו/או תמונתו  , בכפוף להוראות הדין,םרשאיו/או שופרסל המבצע 

לשיקול ו/או בכל מדיה ו/או אמצעי אחר בהתאם , באינטרנט ו/או פרטיו בעיתון
מובהר בזאת כי עורך המבצע רשאי שלא לצלם ו/או לפרסם את פרטי  .הבלעדי םדעת

הזוכים כלל. מובהר, כי עצם השתתפותו של הזוכה במבצע תחשב להסכמתו לפרסום 
פרטיו. במידה ויחליט עורך המבצע לפרסם את פרטיו של הזוכה, יהווה הפרסום תנאי 

 . לקבלת הפרס ולהשתתפות במבצע

 תאחריו .6

ויהיה ניתן לעיין , וכן באתר המבצע מבצע זה ימצאו במשרדי עורך המבצע הוראות .6.1
 בתיאום מראש. המבצע במשרדי עורך בהן 

מי מעובדיהם ו/או מי  שופרסל ו/או עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או .6.2
מטעמם, לא יישאו באחריות כלשהי, ישירה או שילוחית, לכל נזק שייגרם לגוף ו/או 

לרכוש, בין במישרין ובין בעקיפין, עקב או כתוצאה מהשתתפות במבצע ו/או בגין 
 מימוש הפרס.



 

 

ו/או מי מעובדיהם ו/או מי ו/או שופרסל עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע  .6.3
מטעמם, אינם מתחייבים, כי המבצע יתקיים ללא תקלות, שגיאות, נפילת מערכות או 

ו תביעה כתוצאה מכך. מבלי לגרוע מכלליות טעות ולמשתתף לא יהיו כל טענה א
האמור, בכל מקרה בו משתתף לא ישתתף במבצע ו/או לא יזכה בפרס עקב טעות של 

אשר אירעה בתום לב ו/או , ו/או שופרסל עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע
ברשלנות, לא תהיינה לו בגין כך כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כנגד עורך 

 .ו/או שופרסל ו/או עוזר עורך המבצעהמבצע 

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה מובהר, כי עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או  .6.4
מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם, לא יישאו באחריות כלשהי במקרה של שופרסל ו/או 

מעשה או מחדל של צד שלישי כלשהו שמימוש הפרס כרוך בהסכמתו ו/או בפעולה 
קוט, לרבות מחלוקת בין צד שלישי כלשהו לבין עורך המבצע בקשר עם שעליו לנ

 המבצע, העלולה להשפיע על חלוקת הפרס ו/או על מימושו.

ו/או מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם,  ו/או שופרסלעורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע .6.5
לא יישאו באחריות כלשהי במקרה של נזק, מכל מין וסוג שהוא שייגרמו למשתתף או 

לזוכה, במישרין או בעקיפין, לרבות, אך לא רק, נזקים בגין עגמת נפש הקשורים, 
 במישרין או בעקיפין, בפרס ו/או במימושו.

סל אינם אחראים לפעילות התקינה של או שופר/ולעורך המבצע  והעוזר עורך המבצע .6.6
מערכות הטלפון והתקשורת ו/או מערכות ממוחשבות כלשהן, ואין ולא תהיה להם 

שום אחריות בגין אי קליטה ו/או קליטה משובשת של הודעות ו/או נתונים ו/או 
שיבוש בקליטת ההודעה ו/או כל שיבוש אחר ו/או בגין כל תקלה אחרת הקשורה 

באחריות  שאוייציוד אחר אשר אינו בשליטתם והם לא   לכל במערכות אלה, וכן
להפסקות ו/או הפרעות במתן השירות אשר יגרמו לחלק מהמשתתפים בעיה בעת 

 ההתקשרות.

במקרה של תקלה כלשהי אשר תפריע להתנהלות התקינה של המבצע יינתן שיקול  .6.7
או לשנות  דעת מלא לעורך המבצע ולעוזר עורך המבצע להחליט האם ברצונם לבטל

 בקשר למבצע .  או לקצר או לבצע כל פעולה

 תוצאות המבצע הן סופיות ולא ניתן לערער עליהן. .6.8

לזוכה אין אפשרות להמיר או לשנות את הפרס וצורת מסירתו בכל אופן שהוא. הפרס  .6.9
 הוא אישי ואינו ניתן להעברה.

סומים בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפר .6.10
לרבות בעיתונים, תקבענה הוראות תקנון זה לכל דבר   בדבר המבצע,  כלשהם אחרים
 ועניין.

יחליט עם הפרס, אם הפרס לא עורך המבצע שומר לעצמו את הזכות לעשות ככל ש .6.11
 לאחר מועד סיום המבצע. יחולק

האחריות הבלעדית לאספקה, לטיב ולאיכות המוצרים/שירותים שיקבל הזוכה  .6.12
באמצעות מימוש פרס במסגרת מבצע זה תחול על ספק המוצרים/שירותים בהתאם 

לכל דין ובהתאם למקובל אצל ספק המוצרים/שירותים. עורך המבצע ו/או עוזר עורך 
לא יהיו אחראים באופן כלשהו לטיב המוצרים/שירותים  ו/או שופרסלהמבצע 

כאמור, לאספקתם או לאיכותם, והמשתתף במבצע מוותר מראש על כל טענה כלפי 
 בגין כך.ו/או שופרסל עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע 

 פרטיות .7

המשתתף מאשר כי בעצם השתתפותו בפעילות, הוא מסכים לכך שכל הפרטים אשר  .7.1
"( ישמשו את עורך המבצע ו/או העוזר לעורך המידעפעילות )להלן: "נמסרו במהלך ה

המבצע ו/או שופרסל לצורך ניהול המבצע ומסירת הפרסים, מבלי ששימוש שכזה 
 ייחשב כפגיעה בפרטיות.



 

 

המשתתף מאשר ומסכים לכך שמסירת המידע על ידו נעשית על פי רצונו החופשי  .7.2
 ובידיעה שהמידע ישמש לצורך כאמור.

תתף רשאי לפנות אל עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע בבקשה כי פרטיו כל מש .7.3
. 073-238-9967בטלפון  עוזר עורך המבצעהאישיים יוסרו וימחקו. בעניין זה יש לפנות 

 בעשותו כן, מוותר המשתתף על השתתפותו במבצע זה. 

ו המשתתף מסכים ומאשר, כי דבר השתתפותו או זכייתו, אפשר שיסוקרו, יצולמ .7.4
וישודרו, באמצעי תקשורת, לרבות בטלוויזיה, בשילוט, בעיתונות, באתר שופרסל או 

באתרי אינטרנט אחרים, וכי בעצם ההשתתפות בפעילות מביע המשתתף את הסכמתו 
לפרסום ו/או צילום שמו ותמונותיו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, 

ולם לזוכה תמורה כלשהי. לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות, מבלי שתש
הזוכה מוותר על כל טענה או דרישה או תביעה כלפי עורך המבצע ו/או העוזר לעורך 

 המבצע ו/או שופרסל בגין כך.

עורך המבצע רשאי לשנות או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי,  .7.5
 ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. כל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר.

לחוק  224למען הסר ספק, הפעילות לפי תקנון זה אינה מהווה הגרלה כהגדרתה בסעיף   .8
 העונשין, וזאת בשל העובדה, כי הזכייה בו תלויה ביכולת ולא בגורל.

 
  



 

 

 נספח א'
 לכבוד

 חברת פרוקטר אנד גמבל אמ.די.או בע"מ
 סער פרומרקט סוכנות לקידום מכירות בע"מ

 הסכמה וויתורכתב  -הצהרת מועמד לזכייה

 אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה, מסכים/ה ומאשר/ת בזאת באופן בלתי חוזר, כדלקמן:

עורך פרוקטר את גמבל )להלן: "של חברת  ,"עלינו הקניות"במבצע  השתתפתי .1
"תו הזהב  מסוג םתוויכרטיסי לזכייה בפרס המפורט להלן:  כמועמדוהוכרזתי "( המבצע
CASH "תווי קניה דיגיטליים מסוג "תו הזהב  אוNOW " החשבונית  שלהקנייה  בסך סכום
לרכישה במגוון רשתות וחנויות, ₪(   1,000השתתף הזוכה במבצע )ועד לסכום של  איתה

 NOWהזהב קש ו/או תו הזהב  תוביניהן רשת שופרסל, בכפוף לתנאים המופיעים באתר 
 לתנאי ובכפוף עצמםהתווים  כרטיסיגבי  עלו/או  " NOW"שופרסל  באפליקצייתו/או 
" NOW"שופרסל ידוע לי שתנאי למימוש הזכייה הוא הורדת אפליקציית  .המבצע תקנון

 למכשיר הטלפון הסלולארי שעמו נרשמתי למשחק.

הכרזה על זכייתי בפרס, וכי כל עוד לא אוכרז על  אינהידוע לי שהכרזתי כמועמד לזכייה  .2
 ידכם בכתב כזוכה, איני זכאי לזכות בפרס/ ו/או כל חלק ממנו. 

קראתי את תקנון המבצע ו/או ניתנה לי הזדמנות לקראו, ואני מצהיר כי אני מסכים לכל  .3
 האמור בו ומתחייב לפעול על פיו.

גבי שוברי הפרס על  י עד למועד הנקובאפשרהפרס קבלת ידוע לי כי ככל שאוכרז כזוכה,  .4
לא אוכל לממש את הפרס במועדו, מכל סיבה  אם  וכיס, ו/או באתר בו מופיעים שוברי הפר

שהיא, לא אוכל לממשו כלל ולא אהיה זכאי לפרס אחר ו/או לפיצוי/שיפוי כלשהו, ואני 
לפקיעת תוקפו, טענה ו/או דרישה בגין כך. אי מימוש הפרס במועד יגרום מוותר על כל 

 והוא לא יהיה ניתן עוד למימוש.

ואני מוותר על כל טענה שתהיה לי אני מצהיר/ה על הסכמתי לפרסום פרטי האישיים,  .5
  .לרבות תמונתי וצילום וידיאו שלי בכל מדיה עפ"י שיקול דעתו של עורך המבצע בהקשר זה

אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות  .6
בקשר  םו/או מי מטעמו/או שופרסל עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או תביעות כלפי 

 עם זכייתי ו/או הנובעות מזכייתי.

ו/או של סער  אני מצהיר/ה כי אינני עובד או בן משפחה של עובד פרוקטר אנד גמבל .7
הרשתות  המטה הניהולי של פרומרקט סוכנות לקידום מכירות בע"מ ו/או של

הרשתות המשתתפות  מחלקות השיווק של ו/או של (BE -ו המשתתפות במבצע )שופרסל
 (, ואיני קרוב משפחה מדרגה ראשונה עובדיהם ומנהליהם.BE -ו במבצע )שופרסל

דרישה כנגד עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע הנני מצהיר כי לא תהא לי כל טענה ו/או  .8
ו/או שופרסל בגין מימוש הפרס וכי ידוע לי שהאחריות על מימוש הפרס תחול על ספק 

 המוצרים בהתאם לכל דין.

ידוע לי כי האחריות הבלעדית למוצרים/ שירותים בעת מימוש הפרס ו/או טיבם ו/או  .9
ירותים, וכי לחברת פרוקטר אנד גמבל איכותם מוטלת באופן בלעדי על ספק המוצרים/ש
 לא תהיה כל אחריות לכך.שופרסל /ו/או סער פרומרקט סוכנות לקידום מכירות בע"מ 

 ( _________________                )פרטי + משפחה שם המועמד לזכייה
       מספר ת.ז.:______________

 שנת לידה:_________ 
 :____________________________ למשלוח דואר  כתובת

 :____________________טלפון נייד טלפון:__________________
 :_________________חתימת המועמד לזכייה

 



 

 

 נספח ב'

 רשימת המוצרים המשתתפים במבצע

לוויז, ו, ג'ילט, אאסנס המוצרים המשתתפים במבצע הינם מוצרי פנטן, הד & שולדרס, הרבל
 פמפרס המפורטים בטבלה מטה, אשר משווקים ע"י דיפלומט מפיצים בע"מ בלבד., אורל בי

ומט מפיצים למוצרים אשר אינם כלולים בנספח זה ו/או משווקים ע"י חברת הפצה שאינה דיפ
 בע"מ אינם משתתפים במבצע ולא יזכו את הקונה בהשתתפות במבצע.

 ברקוד מוצר שם המותג

 ג'ילט

+ II 10  3014260221614-בלוסכיני גילוח  3014260221614 

+ II 10 7702018468447-סכיני גילוח בלו  7702018468447 

7702018069347-נשים 2בלו סכינ.גילוח10+5  7702018069347 

 7702018425761 7702018425761-גילט מארז פיוזן ידית ו11

 7702018997053 7702018997053-סכ.גילוח פיוזן פאוור 12

12+H 7702018495641-גילט מארז פרוגלייד  7702018495641 

 7702018441075 7702018441075-סכינ.גילוח פיוזן ידני12

 7702018997022 7702018997022-סכינ.גילוח פיוזן ידני12

 8001841198446 8001841198446-דאו.ספריי גילט פאוור150

 7702018349869 7702018349869-סכיני גילוח פיוזן 16

 7702018984404 7702018984404-סכיני גילוח פיוזן ידנ16

 7702018069316 7702018069316-סכין גילוח סימפלי ונוס 2

200 1- 7702018357871-ב2גל ג. פרוגלייד   7702018357871 

 7702018980833 7702018980833-גל גילוח סירייס לחות200

 7702018872749 7702018872749-רגיש גל גילוח פיוזן200

 7702018465033 7702018465033-גל גילוח תחושה קרירה200

 3014260228842 3014260228842-קצף גילוח גילט קלסיק200

 7702018404476 7702018404476-קצף גילוח סירייס הגנה250

 7702018980864 7702018980864-קצף גילוח סירייס רגיש250

 7702018016808 7702018016808-סכינ גילוח ונוס ריביירה2

3014260239640-סכיני גילוח מאך 3-8  3014260239640 

3014260243548-סכיני גילוח מאך 3-8  3014260243548 

 7702018489619 7702018489619-חפ -סכיני גלוח בלו 3

 7702018264230 7702018264230-סכיני גילוח מאך 34

 7702018263783 7702018263783-סכיני גילוח מאך 38

 7702018320028 7702018320028-טורבו 3סכיני גילוח מאך 4

 7702018852475 7702018852475-סכינ.גילוח פיוזן פאוור4

 7702018010608 7702018010608-סכינ.פיוזן פרוגליד ידני4

 7702018010691 7702018010691-סכינ.פיוזן פרוגליד פאור4

 7702018267637 7702018267637-סכיני גילוח ונוס אוליי4

 7702018072804 7702018072804-סכיני גילוח ונוס פרוסקי4

 3014260289287 3014260289287-לאשה 2סכיני גילוח בלו 5

 5901464319477 5901464319477-סכיני סנסור אקסל לאשה 5

 7702018420131 7702018420131-פיוזן+ידיתסכיני גילוח 6

 7702018978106 7702018978106-דאו.קליר גל A.Lמל  70

 7702018978120 7702018978120-דאו.קליר גל C.Wמל  70



 

 

 4015600807573 4015600807573-דאו.גל PA-PBמל  75

 7702018320066 7702018320066-טורבו 3סכיני גילוח מאך 8

 7702018495818 7702018495818-סכ.גילוח גילט סקינגארד8

 7702018379156 7702018379156-סכינ.גילוח פיוזן מוגדל8

 7702018469901 7702018469901-סכינ.גילוח פיוזן מוגדל8

 7702018010639 7702018010639-סכינ.פיוזן פרוגליד ידני8

 7702018010745 7702018010745-סכינ.פיוזן פרוגליד פאור8

A.I  7702018321520-מל45דאו.סטיק מתקדם  7702018321520 

C.W7702018321582-מל45מתקדם  דאו.סטיק  7702018321582 

EMBRACE4 ונוס 7702018955527-סכיני גילוח  7702018955527 

LH25 3014260201753-סכיני גילוח חפ בלו  3014260201753 

PB-CW- 4015600807436-דאו.גל  4015600807436 

 7702018347629 7702018347629-גילט רביעית ונוס אמבריי

 7702018089864 7702018089864-מ200תחוש.קרירה-גל גילוח

 3014260214692 3014260214692-מל200גל גילוח סירייס 

 7702018493647 7702018493647-מל200גל גילוח סקינגארד

 7702018464753 7702018464753-גל גילוח פיוזן ע.רגיש

 8001841198248 8001841198248-מ150דאו.גילט ארטיק אייס

 8001841198347 8001841198347-מל150דאו.גילט קול וויב 

 7702018271788 7702018271788-מל70דאו.קליר גל ספורט 

 4015600810849 4015600810849-מ70דאו.קליר גל פאוייר

 7702018451098 7702018451098-סכינים8ונוס סווירל ידית+

 7702018424986 7702018424986-סכינים+קופסה4ונוס סנאפ+ 

 3014260274924 3014260274924-סכיני.גילוח8טורבו  3מאך

 7702018498581 7702018498581-סכיני סקינג 11מארז ידית+

 7702018498567 7702018498567-סקינגארסכיני 5מארז ידית+

 7702018420476 7702018420476-סכינים3מארז סווירל ידית+

 7290106506732 7290106506732-סכינים5מארז סווירל ידית+

 7702018484027 7702018484027-סכינים5מארז סווירל ידית+

 7702018425785 7702018425785-סכיני 8מארז פיוזן ידית+

 7702018389254 7702018389254-מכ. פיוזן פרושילד לרעננ

 7702018458110 7702018458110-מכשיר גילוח גילט פיוזן

 7702018400935 7702018400935-מכשיר גילוח ונוס סווירל

 7702018401055 7702018401055-מכשיר גילוח ונוס סווירל

 3014260262693 3014260262693-סכינים2מכשיר גילוח ונוס+

 3014260274856 3014260274856-טורבו 3מכשיר גילוח מאך 

 7702018514472 7702018514472-טורבו 3מכשיר גילוח מאך 

 7702018487394 7702018487394-מכשיר גילוח סקינגארד ידנ

 7702018851263 7702018851263-מכשיר גילוח פיוזן ידני

 7702018852444 7702018852444-פאוור מכשיר גילוח פיוזן

 7702018877539 7702018877539-מכשיר גילוח פיוזן פאוור

 7702018364510 7702018364510-מכשיר ונוס סנאפ אמברייס

 7702018364459 7702018364459-מכשיר ונוס סנאפ אקסטרא ס

 7702018310449 7702018310449-מכשיר כסף פיוזן ידני

 7702018343652 7702018343652-לגילוח גוף+סכין מכשיר



 

 

 7702018529582 7702018529582-סכינים 7מכשיר סקינגארד +

 7702018301683 7702018301683-מכשיר פיוזן ידני ברזילי

 7702018301775 7702018301775-מכשיר פיוזן פאוור זהב

 7702018010660 7702018010660-מכשיר פיוזן פרוגליד פאור

 7702018389285 7702018389285-מכשיר פיוזן פרושילד

 7702018397990 7702018397990-סכינים 6מכשיר פרוגלייד +

 7702018421237 7702018421237-סכינים 6מכשיר פרוגלייד +

 47400510746 47400510746-מכשיר פרוגלייד מעצב זקן

 7702018273386 7702018273386-מעצב זקן מכשיר פרוגלייד

 7702018355396 7702018355396-מכשיר פרוגלייד פלקס בול

 7702018355518 7702018355518-מכשיר פרוגלייד פלקס בול

 7702018366088 7702018366088-מכשיר פרוגלייד פלקס+סכין

 7702018413539 7702018413539-סכינ.גילוח פיוזן פרושיל

 3014260262709 3014260262709-יח 4סכיני גילוח ונוס 

 3014260243531 3014260243531-יח 4 3-סכיני גילוח מאך

 7702018851324 7702018851324-יח 8סכיני גילוח פיוזן 

 7702018459445 7702018459445-סכיני גילוח פיוזן פאוור

 7702018263905 7702018263905-סכיני גילוח פרוגליד פאוו

 7702018263844 7702018263844-סכיני גילוח פרוגליד פלקס

 7702018263875 7702018263875-סכיני גילוח פרוגליד פלקס

 7702018263936 7702018263936-סכיני גילוח פרוגליד פלקס

 7702018401147 7702018401147-יח 4סכיני ונוס סווירל 

 3014260144876 3014260144876-יח 5סכיני סנסור אקסל 

 7702018413560 7702018413560-סכיני פיוזן פרושילד רענ

 7702018359318 7702018359318-סכינים+תיק3פיוזן ידני+

 3014260240226 3014260240226-מ200קצף גילוח גילט רגיש

 7702018497447 7702018497447-רביעיית סכיני ונוס סנסטי

 7702018343805 7702018343805-סכינים גילוח גוף רביעיית

 7702018581443 סכינים 8ונוס קוקוס ידית + 

 בי -אורל

 5010622005012 5010622005012-חוט אורל בי ללא שעווה 50

 3014260280772 3014260280772-בי שעווה-חוט דנטלי אורל

 4210201822448 4210201822448-מברשת פרו אקספורט+סוללה

 4902430864596 4902430864596-מברשות שיניים אורל בי6

5010622010801-מברשת אורל בי גילאי 8+  5010622010801 

3014260100636-מברשת שיניים לילדים 0-2  3014260100636 

3014260262228-מברשת אורל בי גילאי 2-4  3014260262228 

3014260100667-לילדיםהשיניים  מברשת3-5  3014260100667 

5010622010795-מברשת אורל בי גילאי 7-5  5010622010795 

4210201305590-אורל בי חשמלית מברשת3+  4210201305590 

 3014260022082 3014260022082-מברשת פרו אקספורט מס402

800 PRO 4210201078128-מברשת חשמלית  4210201078128 

 4210201277361 4210201277361-מברשת שיניים מקצועית 800

D124210201161219-בי מלחמת הכוכבים אורל  4210201161219 

TEENS 4210201177746-מב.שיניים חשמלית  4210201177746 

TEENS 4210201177760-מב.שיניים חשמלית  4210201177760 



 

 

Toy Story- 4210201245131-מברשת נטענת  4210201245131 

 4210201159629 4210201159629-אורל בי מברשת חשמלית יחי

 4210201202318 4210201202318-מב.שיניים חשמלית גוניו

 4210201049616 4210201049616-מברשת אורל בי חשמלית ילד

 4210201043577 4210201043577-מברשת חשמלית ויטליטי

 4210201043546 4210201043546-מבוגר-נטענתמברשת חשמלית 

 4210201262183 4210201262183-מבוגר-מברשת חשמלית נטענת

 D501-4210201245971 4210201245971מברשת מלחמת הכוכבים 

 4210201154686 4210201154686-ילדים פרוזן -מברשת נטענת

 4210201245193 4210201245193-ילדים פרוזן -מברשת נטענת

 4210201181088 4210201181088-ילדים מכוניו-מברשת נטענת

 4210201244486 4210201244486-ילדים מכוניו-מברשת נטענת

 4210201202639 4210201202639-מברשת שיניים חשמלית לילד

 4210201203858 4210201203858-י4000מברשת שיניים מקצועי

 4210201320111 4210201320111-נטענתמברשת שיניים 

 4210201176565 4210201176565-ממימדים3ראש חשמלי להבנה 

 3014260022839 3014260022839-מ.אדוונטג נטורל פרש2 40

 3014260022730 3014260022730-מברשות אדוונטג מדיום402

ALL 2 3014260095727-אורל בי פרו אקספרט  3014260095727 

 3014260096717 3014260096717-יח2מברש.שיניים סופר סופט

 3014260836665 3014260836665-מברשת אורל בי פרו אקספרט

 4902430614450 4902430614450-להלבנה 35אדוונטג סופט 2

 3014260023089 3014260023089-מדיום 40מברשות קלאסיק  3

 3014260048723 3014260048723-י 3מברשת שיניים אורל בי 

 4210201746447 4210201746447-ראש חשמלי אקסטרה סופט 2

 4210201850441 4210201850441-ראש חשמלי מילוי למברשת 2

 4210201746324 4210201746324-ראש חשמלי פלקסי סופט 2

 4210201757757 4210201757757-מימד3ראשי חשמלי להלבנה2

 4210201757771 4210201757771-יומ-מילוי מבוגריםראשי  4

 4210201181538 4210201181538-מכוניות -ראשי מילוי 4

 4210201181477 4210201181477-פרוזן -ראשי מילוי 4

 4210201176718 4210201176718-ראשים חשמלי סנסטיב 4

 4210201849834 4210201849834-ראשים חשמלי סנסטיב 4

 4210201849391 4210201849391-הלבנה-ראשי מילוי מבוגר4

 4210201320210 4210201320210-יח 4ראש חשמלי לילדים 

 4210201135333 4210201135333-יח 4ראש חשמלי קרוס אקשן 

 4210201176831 4210201176831-ראשי מילוי סנסיטיב מארז

 8001090364203 8001090364203-משחת שיניים וחניכיים 75

 8001090364258 8001090364258-אורל בי משחה G&Eמ 75

 8001090364159 8001090364159-מ.שיניים וחניכיים רענה75

 8001090364104 8001090364104-אורל ביG&E -מ75אורגינל

 5410076518739 5410076518739-מל 100 123משחת אורל בי 

 5013965948428 5013965948428-מנטה אורל בי פרואקספרט75

 4084500081314 4084500081314-מ 75אורל בי פרואקספרט 

3D Wh 8001090302106-אורל בי ערכת הלבנה  8001090302106 



 

 

 4084500739253 4084500739253-אורל בי D Whiteמל75לובן3

 8001090290830 8001090290830-אורל בי d Whiteמל75משחה3

 8001090290939 8001090290939-אורל בי D Whiteלבן 3 75

 3014260278465 3014260278465-ש2-6מש.אורל בי לילדים 75

 7290114751131 7290114751131-משחת אורל בי לילד קארס75

 8001090632715 8001090632715-מ75מש.אורל בי לילד פרוזן

 D WHITE-8001090540577 8001090540577מל 500מי פה  3

 G&E-8001090720306 8001090720306מל  250מי פה 

 4084500843264 4084500843264-מ250מי פה אורל בי להלבנה

 5013965754999 5013965754999-מ250מי פה אקספרט להלבנה

 5010622018258 5010622018258-אורל-Bחוט דנטלי סאטין 

 3014260016043 3014260016043-מסמברשת פרו אקספורט 402

 3014260841911 3014260841911-זוג מברשות קומפליט סופט

 3014260001476 3014260001476-להלבנה 35אדוונטג סופט 2

 5013965754937 5013965754937-מל 500מי פה פרו אקספרט 

 3014260832513 3014260832513-רך 35מברשת פולסר להלבנה 

 4902430534635 4902430534635-מ.שיניים אורל בי קליניקל

3014260281366-מברשת אורל בי גילאי 4-24  3014260281366 

 3014260100698 3014260100698-אורל בי מברשת שיניים ילד

4902430905183-אורל בי ילדים מב.שיניים*  4902430905183 

 3014260102043 3014260102043-לטיהור חניכיים מב.שיניים

 3014260097103 3014260097103-מברשת פולסר רכה להלבנה י

 7290106508873 7290106508873-אורל בי חשמלית בנים יח

 4210201850069 4210201850069-מברשת חשמלית OXYJETיחיד 

3014260007836-מברשת שינים פרו פלקס .  3014260007836 

ULTRA THIN PRO GUM 4902430599597-מברשת  4902430599597 

 3014260101015 3014260101015-מב.שיניים לטיפול חניכיים

 8001090589149 8001090589149-מל 75 6אורל בי גוניור+

 3014260817183 3014260817183-מברשת פרו אקספרט מס 402

 3014260001230 3014260001230-מדיום מברשות אדוונטג402

 שיער

 5410076530076 5410076530076-פנטן מסיכה לשיער מלא 200

 5410076530137 5410076530137-פנטן מסיכה לשיער מלא 200

 8001841502601 8001841502601-מרכך ללא סולפט במבוק 275

 8001841502298 8001841502298-מרכך ללא סולפט מנגו 275

 8001090377531 8001090377531-פנטן מסיכה לשיער מלא 300

 4084500065536 4084500065536-פנטן קרם לחות מוגברת 300

 8001090377487 8001090377487-פנטן מסיכה לחות מוגבר300

 4084500065598 4084500065598-פנטן קרם לחות לתלתלים300

 8001841500942 8001841500942-במבוקשמפו ללא סולפט  380

 8001841500799 8001841500799-שמפו ללא סולפט מנגו 380

 8001090222756 8001090222756-מרכך הרבל שמן מורינגה400

 8001090678614 8001090678614-שמפו הד&שולרס סופרים400

 8001090222725 8001090222725-שמפו הרבל שמן מורינגה400

 8001090568588 8001090568588-פנטן מרכך הזנת קרטין 600

 8001090568540 8001090568540-פנטן שמפו הזנת קרטין 600

4015600815554-פנטן נוסחה קלאס מרכך.600  4015600815554 



 

 

 4015600815271 4015600815271-פנטן מרכך לחות מוגברת600

 4015600815233 4015600815233-מוגברתפנטן שמפו לחות 600

 4015600815516 4015600815516-שמפ.פנטן נוסחה קלאסית600

 8001090832894 8001090832894-מרכך פנטן לחות מוגברת660

 8001090832573 8001090832573-שמפו פנטן לחות מוגברת660

 8001090883612 8001090883612-מ275הד&שולד.סופרים קולור

 8001841660257 8001841660257-מ160מסכה מיראקלס במבוק 

 8001090222459 8001090222459-מ400מרכך הרבל חלב קוקוס 

 8001090222879 8001090222879-מל400מרכך הרבל שמן ארגן

 8001090222572 8001090222572-מל400מרכך הרבל תות מנטה

 4015600815677 4015600815677-מל 600מרכך פנטן טבע 

 4015600815356 4015600815356-מ 600מרכך פנטן למגע משי 

 8001090458971 8001090458971-מל600מרכך פנטן לתלתלים 

 8001090832931 8001090832931-מל 660מרכך פנטן מגע משי

 8001090861276 8001090861276-מל660מרכך פנטן סופר פוד 

 8001090832818 8001090832818-מל 660קלאסי  מרכך פנטן

 8001090833013 8001090833013-מל660מרכך פנטן שיער צבוע

 8001090832856 8001090832856-מ660מרכך פנטן שמן מרוקאי

 4015600770488 4015600770488-מ 600מרכך פנטן שמן משקם 

 4015600889333 4015600889333-מל100סרום פנטן שמן משקם 

 4015600815394 4015600815394-מ 600מגע משי  1ב2פנטן 

 8006540157374 8006540157374-מ275פנטן מיראקלס במבוק 

 5013965792755 5013965792755-מ58פנטן מסכה לשיער צבוע 

 4015600609146 4015600609146-מ200פנטן מסכה לשיער שמן 

 8001090833051 8001090833051-מ660מרכך הזנה קרטין פנטן

 8001090832979 8001090832979-מל 660פנטן מרכך לתלתלים 

 4084500928114 4084500928114-מ 675פנטן מרכך לתלתלים 

 8001090560117 8001090560117-מל 675פנטן מרכך מיסלר 

 8001090375230 8001090375230-מ200פנטן מרכך מרוכז לחות

 8001090375285 8001090375285-מ200פנטן מרכך מרוכז משי 

 8001090375186 8001090375186-מ200פנטן מרכך מרוכז צבע 

 8001090856005 8001090856005-מ 200פנטן מרכך סופר פוד 

 4084500854642 4084500854642-מל50פנטן מרכך קצף לחות 

 4084500854581 4084500854581-מל180מרכך קצף לחות פנטן

 4084500854703 4084500854703-מ180פנטן מרכך קצף ש.צבוע

 8001090832771 8001090832771-מ660פנטן שמפו הזנה קרטין

 8001090832696 8001090832696-מל 660פנטן שמפו לתלתלים 

 4084500928077 4084500928077-מל675פנטן שמפו לתלתלים 

 8001090724250 8001090724250-מל 675פנטן שמפו מיסלר 

 4084500357334 4084500357334-מל700פנטן שמפו קליריפיי 

 4015600770228 4015600770228-מ 600פנטן שמפו שמן משקם 

 8001841660530 8001841660530-מל 270קרם פנטן מיראקלס 

 8001090222428 8001090222428-מ400חלב קוקוס  שמפו הרבל

 8001090222848 8001090222848-מ400שמפו הרבל שמן ארגן

 8001090222541 8001090222541-מל400שמפו הרבל תות מנטה 

 8001090832498 8001090832498-מ660קלאסי  1ב3שמפו פנטן 

 4015600815639 4015600815639-מל 600שמפו פנטן טבע 



 

 

 4015600815431 4015600815431-מ600שמפו פנטן לשיער צבוע

 8001090458933 8001090458933-מל600שמפו פנטן לתלתלים 

 8001090832610 8001090832610-מל660שמפו פנטן מגע משי 

 4015600815318 4015600815318-מ600שמפו פנטן מגע קטיפתי

 8006540110317 8006540110317-מ400 שמפו פנטן מיראקלס

 8001090861795 8001090861795-מ 660שמפו פנטן סופר פוד 

 8001090832450 8001090832450-מל 660שמפו פנטן קלאסי 

 8001090832733 8001090832733-מל660שמפו פנטן שיער צבוע

 8001090832535 8001090832535-מ660שמפו פנטן שמן מרוקאי

 4015600815592 4015600815592-מ600שמפו+מרכך פנטן קלאסי

 אולוויז

 8001090734044 י 64מגה פק לארג' פרש   אולוויז מגן תחתון

 4015400564454 יחידות 68מגן תחתון אולוויז מגה פק לארג' 

 4015400564034 יח 58מגן תחתון אולוויז מגה פק לונג פלוס 

 4015400746812 יחידות 80מגה פק נורמל  מגן תחתון אולוויז

 8001090740717 יח 76מגן תחתון אולוויז מגה פק נורמל פרש 

 8001841680989 60מגן תחתון אולוויז מגהפק פרו פרש לארג 

 8001841427126 64מגן תחתון אולוויז מגהפק פרו פרש נורמל 

 8001841941929 יח' 16אולוויז וליו פק לילה בטוח אקסטרא 

 4015400755487 יחי 24תחבושות אולוויז וליו פק לונג פלוס 

 4015400731719 יחידות 20תחבושות אולוויז וליו פק לילה 

 4015400681670 יחי 18תחבושות אולוויז וליו פק לילה בטוח 

 4015400755241 יח 28תחבושות אולוויז וליו פק נורמל פלוס 

 8001090899224 יח' 20אולוויז פלטינום לונג תחבושות 

 8001090899255 יח' 16תחבושות אולוויז פלטינום לילה 

 8001090899286 יח' 14תחבושות אולוויז פלטינום לילה בטוח 

 8001090899194 יח' 24תחבושות אולוויז פלטינום נורמל 

 פמפרס

 8001841461380 יח' 32 4בייבי דריי מכנסונים מידה 

 8001841461410 יח' 28 5בייבי דריי מכנסונים מידה 

 8001841461458 יח' 24 6בייבי דריי מכנסונים מידה 

 8001090379337 יח 40 3מידה  Vp חיתולי פמפרס פרימיום

 8001090379368 יח 34 4מידה  Vp חיתולי פמפרס פרימיום

 8001090379399 יח 30 5מידה  Vp חיתולי פמפרס פרימיום

 8001841062624 מגבוני פמפרס ללא בישום רביעייה

 8001090268617 יח' 100 3מידה   פמפרס בייבי דריי

 4015400833826 יח' 86 4מידה   פמפרס בייבי דריי

 4015400834113 יח' 80+ 4מידה   פמפרס בייבי דריי

 4015400834366 יח' 74 5מידה   פמפרס בייבי דריי

 8001090336354 יחידות 46 2פמפרס בייבי דריי מידה 

 8001090336408 יחידות 38 3פמפרס בייבי דריי מידה 

 8001090336446 יחידות 34 4פמפרס בייבי דריי מידה 

 8001090336491 יחידות 31+ 4פמפרס בייבי דריי מידה 

 8001090336521 יחידות 30 5פמפרס בייבי דריי מידה 

 8001090336606 יחידות 26 6פמפרס בייבי דריי מידה 

 4015400834960 יח' 68 6פמפרס בייבי דריי מידה 

 8001841623061 יח' 21 1פמפרס בייבי דריי שלב 



 

 

 8001841077949 יח' 52*4פמפרס מגבונים בניחוח רענן 

 8001841104614 יח' 26 1פמפרס פרימיום אריזת נשיאה מידה 

 8001841104751 יח' 52 1פמפרס פרימיום וליו פק מידה 

 8001841104799 יח' 46 2פמפרס פרימיום וליו פק מידה 

 8001841105093 יח' 26 6פמפרס פרימיום וליו פק מידה 

 

 
 
 

 


