
 מבצע  תקנון
 "לקניות₪  500-עלית זוכים בקפה  "

 הגדרות .1

 למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

 או"עורכת הפעילות" 

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

  "מפעילת אתר המבצע"

 שופרסל בע"מ   "שופרסלאו "

( רכש מוצרים 2 חבר מועדון לקוחות שופרסל  (1אדם העונה על כל התנאים הבאים:  "משתתף"
וזאת במסגרת חשבונית לפחות ₪  39.90 מתוך רשימת המוצרים המשתתפים במבצע בסך

באחת מנקודות המכירה של שופרסל המשתתפות במבצע,  "(החשבוניתאחת )להלן: "
' ש-'א בימים המבצע לאתר נרשם( 3חשבונית הושמר את  לתקנון זה 4.2כמפורט בסעיף 

זין את פרטיו האישיים וכן את מספר החשבונית ה( 4 המבצע בתקופת היממה כל לאורך
את תנאי תקנון זה ואת ההסכמות  אישר( 5במקומות המיועדים לכך באתר המבצע; 

שאלות ידע  על ענה( 6שלפיהן הפרטים יישמרו במאגרי המידע המאובטחים של שופרסל; 
השאלה על שאלה אחת פתוחה )להלן: " ענה( 7-"(; וותסגור ותשאלאמריקאיות  )להלן: "

 "(; הכל בהתאם להוראות המופיעות באתר המבצע ובכפוף לתקנון זה. הפתוחה

 ענואשר  משתתפיםה 4 פעילות יום בכל ייבחרו לשאלות נכון ענו אשר המשתתפים מתוך "הפעילות"
ו/או  תונו/או מעניי תוהכי יצירתי ותהתשוב אתוכן  הסגורות השאלותכל על  נכונה

 הצגת כנגדוועדת השיפוט ו שללפי שיקול דעתה הבלעדי הפתוחה, הכל  לשאלה תומקורי
  .בפרס יזכו הם החשבונית

 ., כתנאי לקבלת הפרסהחשבונית את פעילותמשתתף אשר זכה בפרס, יתבקש להציג לעורכת ה

  coffee.triv.co.il   אתר המבצע""

  כמפורט בנספח א' השוניםעלית  קפהמוצרי  "מוצרים משתתפים"

אשר ניתן למימוש בהתאם ₪  500של  בשווי "NOWתווי קניה דיגיטליים "שופרסל  "פרס " 
 זוכים( __124_)סה"כ  www.shufersal.co.ilלתנאיו וכמפורט באתר האינטרנט 

 . ו/או מי מטעמה הפעילות עורכת מנציגי המורכבת וועדה "השיפוט"וועדת 

 כללי .2
 

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

 
תקנון זה נועד להסדיר את הכללים שעל פיהם יתנהל המבצע וכן את התנאים וההוראות אשר יחולו על  .2.2

 ההשתתפות במבצע.
 

 תקופת המבצע .3
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תקופת ( )להלן: "שבת -שישי  )כולל 2021 דצמברל 31 ועד ליום 2021 דצמברל 01 יוםמהמבצע ייערך .3.1
  "(.המבצע

מכל סיבה  הלשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או לבטל הזכותעל החברה שומרת  .3.2
בעניין  ו/או מי מטעמהו/או שופרסל כלפי החברה ולא תשמע כל טענה סבירה שהחברה תמצא לנכון, 

 .זה
 

 ותנאי ההשתתפות בוכללי המבצע  .4
 

על מנת  .לא כולל לקוחות עסקיים ההשתתפות במבצע מותרת אך ורק לחברי מועדון "שופרסל" .4.1
באחריות המשתתף להצטרף למועדון הלקוחות של "שופרסל" והחברות במועדון נעשית על להשתתף, 

 ואינה אחראית לה.   בסיס התקשרות ישירה בין המשתתף לבין שופרסל, אשר החברה אינה צד לה
 

בפורמטים הבאים של שופרסל ברחבי הארץ: "שופרסל דיל", "שופרסל דיל אקסטרה",  המבצע מתקיים .4.2
 . "שופרסל אקספרס"-" וOnline"שופרסל שלי", "שופרסל 

 
 39.90 -בבתקופת המבצע  המעוניין להשתתף במבצע נדרש: )א( לרכושחבר מועדון לקוחות שופרסל כל  .4.3

באחת  "(החשבונית)להלן: " במסגרת חשבונית אחת)  מהמוצרים המשתתפים במבצעומעלה ₪ 
' ש-בימים א')ב( להיכנס ; לעיל 4.2מנקודות המכירה של שופרסל המשתתפות במבצע, כמפורט בסעיף 

להזין את פרטיו האישיים וכן את מספר החשבונית  ; )ג( לאתר המבצעבתקופת המבצע לאורך כל היממה 
ואת ההסכמות שלפיהן הפרטים יישמרו במאגרי  תנאי תקנון זהלאשר את ; )ד( לכך יםהמיועד מותבמקו

הכל פתוחה השאלה ה)ו( לענות על -ו הסגורות  השאלותענות על ל; )ה( המידע המאובטחים של שופרסל
 קבלתיש לשמור את החשבונית עד מועד  .ובכפוף לתקנון זה בהתאם להוראות המופיעות באתר המבצע

 . הזכייה

 
 

 (ועל השאלה הפתוחה ותהסגור ותף להשתתף )כלומר, לענות על השאללמשתת תמאפשרחשבונית כל  .4.4
  מובהר כי בכל מקרה לא ניתן לזכות יותר מפעם אחת. פעם אחת בלבד.

 
בסך הכל ייבחרו  .תקופת הפעילותבעבור כל יום  יםזוכ 4 שיפוטהועדת תבחר  הפעילות תקופת בסיום .4.5

  זוכים. 124
 

נכונה על  תהאשר ענ בפעילותהמשתתפים קבוצת , מבין הבלעדי דעתה שיקול לפי תבחר ועדת השיפוט .4.6
שונים קריטריונים הבחירה תתבסס על . , כמפורט להלןועל השאלה הפתוחההשאלות הסגורות כל 

כדוגמת יצירתיות, מקוריות, הומור וכיו"ב. החלטה זו תיקבע על פי שיקול דעתה המוחלט של הוועדה, 
 והחלטתה תהיה סופית ומוחלטת.  

 
התשובה  והזנתומספר החשבונית  של המשתתף הפרטים האישייםמובהר בזאת כי האחריות להזנת  .4.7

הינה של המשתתף לבדו ובאופן בלעדי ולא תישמע טענה כנגד החברה  לאתר המבצע לשאלה הפתוחה
יובהר כי אין חובה חוקית או אחרת מצד המשתתף למסור את  לעניין זה. ןמי מטעמשופרסל ו/או ו/או 

 פרטיו, אולם ללא מסירת הפרטים לא תתאפשר השתתפותו בפעילות.
 

שיבושים במערכות התקשורת או ברשתות  באחריות בגין נהלא תישאו/או שופרסל כי החברה  מובהר .4.8
נתון לרשומה או לאו תוכנת מחשב מכל סוג שהוא אשר עשויה לגרום  ההתקשורת או בכישלון חומר

תחשב  ולאהוכחה של שליחה לא תתקבל  .עיכוב בשיגור , נזק און, לאבדשוגריםכלשהו לא להיות מ
 כהוכחת קבלה.

 
המוצרים, אם בכלל,  ת מצג, בכל דרך שהיא, לגבי כמותויוצר ןת ואינומתחייב ןאינשופרסל החברה ו .4.9

 .ו/או במלאי החנויות להימצאותם בשוקמתחייבות  , ואינןאשר ישווקו במהלך תקופת המבצע
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 בהםוכללי הזכייה  יםהפרס .5
 

 . ₪ 500של  בשווי "NOWתווי קניה דיגיטליים "שופרסל  ואה הפרס .5.1
 

הפרס אינו ניתן לשינוי, להחלפה או להמרה, למעט אם עורכת הפעילות תחליט אחרת, ובשיקול דעתה  .5.2
 כל משתתף יוכל לזכות פעם אחת בלבד ללא קשר למספר הפעמים שהשתתף.הבלעדי. 

 
 . .בו שיצויןותאריך האחרון למימוש באתר בהתאם לתנאים המצוינים הפרס מימוש  .5.3

 
או דומה לפרס על פי  את הזכות לספק לזוכה מוצר או שירות שווה ערך עורכת הפעילות שומרת לעצמה .5.4

 שיקול דעתה ומכל סיבה שהיא.
 

בלבד ואינו באחריותה של עורכת  שופרסל באחריותהוא  ,לתנאיובהתאם ובכפוף  הפרס כי מובהר .5.5
 הפעילות. 

 
על מנת להודיע מהזוכים בפרס כל אחד  םנציג החברה קשר עצור יי ,הזוכים בפרס מן סביר לאחר בחירתז .5.6

, ליצור קשר עם הזוכה מסיבות הקשורות בזוכה היה ולא יעלה בידה של החברה .בפרס םעל זכיית הםל
, היא תהיה רשאית להכריז על הזכייה כבטלה ולנהוג של החברה לאחר קיום פעולות סבירות מצידהזאת 

ת זוכה חליפי חלף הזוכה המקורי, ולא בפרס לפי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין, לרבות בחיר
  ו/או מי מטעמה כל דרישה או טענה בנושא זה.ו/או שופרסל תישמע או תתקבל כנגד החברה 

 
חשבונית / ה –הקנייה את הוכחת , למי מטעמהלחברה או על מנת לקבל את הפרס, יידרש הזוכה לספק  .5.7

 לא עמדובפרס  הזוכיםאם  הפרס.את כל המסמכים הנדרשים לצורך מימוש קבלה שבגינה זכה, ו
שופרסל או ו/ולא תישמע כל טענה כנגד החברה  , הם לא יהיו זכאים לממש את הפרסתקנון זהבדרישות 

 לעניין זה. ןמי מטעמו/או 
 

  .העברה, מכירה או המחאה של הפרס על ידי הזוכה לצד שלישי אסורה .5.8
 

את  החברה נציגי ללהעביר הזוכה בפרס , על ך הקשור אליו(מכל מס ו)א על מנת לקבל את הפרס .5.9
בהתאם לפרטים  יינתן לזוכה הפרס בהתאם להנחיות שיקבל. באמצעותה השתתף וזכה  חשבוניתה

פרס שיישלח ולא תהיה מחויבת להחברה לא תהיה אחראית לכל נזק או אובדן .  ידה/על ידו שימסרו
כי  ,מובהר כתוצאה מרשלנותה של החברה. םנגרלהעניק פרס חליפי, למעט אם נזק או אובדן כאמור 

 שופרסל בשום מקרה לא תהיה אחראית לכל נזק או אובדן למסמכי הפרס. 
או /ו  נזקכל סיבה, לרבות בשל בשל  לממש את הפרס יוכל יממש או לא לאוהזוכה בפרס מקרה ב .5.10

ו/או כל צד שלישי הזוכה בפרס לא יהיו אחראים כלפי  ןו/או מי מטעמאו שופרסל /ו, החברה לפרס אובדן
 פרס חלופיפיצוי או כל זוכה בפרס ללספק לא יהיו חייבים ו/או מי מטעמה בהקשר זה, וכן החברה 

כל טענה ו/או  ןטעמו/או מי מו/או שופרסל ולא תישמע כנגד החברה  ,כלשהו )לרבות כל רכיב ממנו(
 .דרישה בעניין זה

 
אחראים ולא יהיו חייבים בשיפוי בגין כל אבדן, נזק ישיר  לא יהיומטעמן ו/או מי  , שופרסלהחברה .5.11

ו/או עקיף, הפסד, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים ו/או לצדדים 
שלישיים כלשהם כתוצאה מהשתתפות בפעילות או מימוש הזכייה ו/או בקשר עם הפעילות או כתוצאה 

וה השתתפותם ו/או אי השתתפותם בפעילות עילה לכל תביעה מהשימוש בפרסים וכי בכל מקרה לא תהו
 ו/או טענה ו/או דרישה.

 
זכאותו של כל אחד ואחד מן הזוכים לקבל או )לפי העניין( לממש את הפרס תיבדק על פי הוראות  .5.12

הדין החל ובהתאם להוראות תקנון זה. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ו/או מכל דין חל, החברה או כל 
שפועל מטעמה מורשים שלא להעניק את הפרס ו/או לחסום השתתפות של משתתף כלשהו, לפי מי 

העניין, של כל מי אשר זכה בפרס ו/או השתתף במבצע, בין במישרין ובין בעקיפין, בדרך של עבירה או 
באמצעות מעשה לא חוקי ו/או שאינו בהתאם להוראות תקנון מבצע זה ו/או בדרך שנחשבת כבלתי 

 , מכל בחינה, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.הוגנת
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החברה ו/או מי מטעמה, תהיה רשאית, מעת לעת, לפי ו/או  שופרסלמבלי לגרוע מכלליות האמור,  .5.13
שיקול דעתה הבלעדי, לערוך בדיקות של אופן השתתפות המשתתפים במבצע והיא תהיה רשאית לפסול 

העניק את הפרס לכל אדם, אשר יש לגביו חשש סביר, בהתאם משתתפים מהמבצע כולו ו/או להימנע מל
החברה, כי השתתף במבצע, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, ו/או  שופרסלהבלעדי של  ןדעתלשיקול 

 בדרך של תרמית או בכל צורה בלתי חוקית או בלתי הוגנת אחרת כלפי המשתתפים האחרים.
 

 

 קניין רוחני .6
 

בין השאר ולא רק, סימני מסחר, סודות מסחריים, זכויות  ,הרוחני )מכל סוג(, לרבותכל זכויות הקניין  .6.1
המבצע ו/או כל חלק  אתריוצרים וכדומה, בין אם זכויות אלה רשומות ובין אם לאו, בקשר למבצע ו/או 

המבצע, העיצוב שלו וכל תוכנה, יישום, קוד, גרפיקה ו/או  אתרשלו, לרבות בין השאר: התכנים של 
קבצי וידיאו אחרים, קבצי טקסט וחומרים אחרים, בין בצורה של קוד מקור, קוד אובייקט ובין בממשק 

של צדדים שלישיים )לפי העניין(, ויישארו או /ושופרסל חיצוני, הם רכושם הבלעדי של החברה ו/או 
 ו של צדדים כאמור.   רכוש בלעדי של החברה ו/א

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

המבצע ללא אישור  אתרכל מידע או תוכן אשר נכללים בלאו יכין יצירות נגזרות מכל סוג או מתאר, 
המבצע בכל דרך  אתרימנע מלהשתמש בוכי הוא יאו שופרסל )לפי העניין( /ומוקדם בכתב של החברה 

 שלישייםשל צדדים  או/ושופרסל של  שעלולה להוות הפרה של זכויות הקניין הרוחני של החברה ו/או
 . החברה, ללא הסכמה מוקדמת בכתב של )לפי העניין( 

 
מעניק לחברה רישיון בלתי חוזר, עולמי, ללא כל תמלוגים, ניתן להעברה, עם אפשרות להעניק  ףהמשתת .6.3

)לרבות  התשובות לשאלה הפתוחהם את , לפרסתקופה בלתי מוגבלת רישיונות משנה ללא הגבלה, למשך
רת, המבצע ו/או בכל פלטפורמה או מדיה אח באתרהעתקה, שינוי, פרסום ו/או ביצוע כל עבודה נגזרת( 

מוותר בזאת לטובת החברה ו/או מי מטעמה, על כל  ף. המשתתל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברהע
מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .ומתחייב שלא לאכפן היצירב ולאשר עשויות להיות הזכויות המוסריות 

 החברה תהיה רשאית להוסיף קרדיט לזוכים בפרס בקשר עם השימוש בתשובות לשאלות הפתוחות,
 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

 רטיותפ .7
 

 לעורכת יימסרו בלבד לזכייה המועמדים פרטי, לשופרסל נמסרים המבצע באתר נמסרים אשר הפרטים .7.1
 שימוש כזה במידע לא ייחשב כפגיעה בפרטיות, והחברה ו/או .הפרסים מסירת למטרת וזאת הפעילות
  כל מי שפועל מטעמה, לא ייחשבו כמי שפוגעים בפרטיות בשל פעילות זו. ו/אושופרסל 

 
אם אותו אולם ו/או למי מטעמה ) שופרסללשום חובה חוקית למסור את המידע  על המשתתףלא חלה  .7.2

מסירת המידע נעשית על פי להשתתף במבצע(, ויהיה רשאי לא  , הואמשתתף יימנע מלמסור מידע זה
 .ובאישורורצונו החופשי 

 
לעקוב או לאסוף מידע לגבי השימוש אותו עושים  תרשאישופרסל המשתתפים מסכימים בזאת כי  .7.3

שולח המבצע אשר אתר )פיסות מידע  (Cookies) המשתתפים באתר המבצע, על ידי שימוש ב''עוגיות''
. (המבצע גולש או עושה שימוש באתרהמשתתף או לכל מכשיר קצה אחר בזמן ש המשתתף למחשב

אודות שימור מידע באמצעים כדוגמת פעולה זו נעשית על מנת לשפר את חווית המשתמש באתר המבצע 
לצרכי שיפור אתר או העדפותיו או על מנת לעקוב ולפקח על השימוש באתר המבצע על ידי המשתמשים 

 אלו לא יימסר לצדדים שלישיים ויישמר לצרכים פנימיים בלבד. "עוגיות"המבצע. המידע הנאסף על ידי 
 

באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן שלו במחשבו  "עוגיות"ייעשה שימוש בכי לא כל משתתף רשאי לבחור 
ך הנכונה לשנות לכן מומלץ לעיין בקובץ העזרה של הדפדפן על מנת ללמוד את הדר )כל דפדפן הוא שונה,

מאתר המבצע, הוא עדיין יוכל  "עוגיות"(. אם משתתף בחר לנטרל קבלת "עוגיות"ת ההגדרות של פונקצי
אולם הוא עשוי לא להיות מסוגל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר  להשתמש באתר המבצע,

 המבצע. 
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 שונות .8
 

 
 מנת שיוכל להשתתף במבצע.  עלהמשתתף אחראי למסור את כל הפרטים הנדרשים באופן מלא ומדויק  .8.1

 
החברה רשאית לפרסם ו/או להתיר לפרסום את פרטי הזיהוי של הזוכים, בהתאם לדין החל. קבלת  .8.2

 הפרסים מותנית בהסכמת הזוכה לפרסום פרטיו כזוכה במבצע לרבות פרסום באתר המבצע.

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

 באמצעי תקשורת אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. שהוא, לרבות
 

המשתתפים מסכימים כי כל פגם ו/או עיכוב ו/או הפרעה או כל דבר בעל אופי דומה במבצע, לרבות  .8.4
ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כתוצאה מכח עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת החברה 

מבצע ו/או פגמים או שיבושים אחרים, לא ייחשבו כהפרה של תקנון זה, ולא יקנו ו/או שיבושים באתר ה
זאת ועוד, החברה אינה  .ןו/או מי מטעמו/או שופרסל למשתתפים כל זכות ו/או סעד כנגד החברה 

של המפיצים המורשים בכל הנוגע למבצע, ולא תישא בכל אחריות למעשיהם או  םאחראית לפעולותיה
 . פיצים, כאמור לעיללמחדליהם של המ

 
בחירת זוכים בפעילות תעשנה על ידי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה והשאלות  ניסוחידוע למשתתף כי  .8.5

בלבד ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. בעצם השתתפותו בפעילות, מצהיר המשתתף כי הוא מוותר על כל 
בקשר עם האמור  ןמי מטעמאו /שופרסל וטענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או 

 בסעיף זה ושיקול הדעת הבלעדי בעניין זה מוקנה לעורכת הפעילות ו/או למי מטעמה בלבד. 
 

ידוע למשתתף כי עורכת הפעילות תהא רשאית לשנות את כללי הפעילות, כפי שנקבעו בתקנון זה על פי  .8.6
 לעיל.  3שיקול דעתה הבלעדי ועורכת הפעילות תפרסם הודעה על כך למשתתפים בפעילות כאמור בסעיף 

 
כי הוא קרא את הוראות תקנון המבצע וכי הוא מסכים  מסכים לכךבעצם השתתפותו במבצע, המשתתף  .8.7

. החברה רשאית לשנות את הוראות התקנון בכל זמן, בהתאם הןלהן לרבות לכל התנאים הכלולים ב
יחייבו את כל המשתתפים מרגע פרסומם באתר כפי ששונה לשיקול דעתה הסביר והוראות התקנון 

 המבצע. 
 

פרס. החברה או של מקבל \ו ריותו הבלעדית של המשתתףההשתתפות בכל שלב של המבצע היא באח .8.8
למשתתף ו/או למקבל  או ייגרם שאו באחריות לכל נזק אשר נגרםילא י ןמי מטעמו/או  שופרסל ו/או

בכל שלב משלבי במבצע ו/או בקשר  ובקשר עם השתתפות פרס ו/או  לצדדים שלישיים כתוצאה מ ו/או
 .יםפרסהבמבצע ו/או בקשר עם  תועם זכיי
 

העובדים של: )א( החברה, )ב( שופרסל, וכן בני משפחותיהם של כל הנזכרים לעיל, אינם רשאים להשתתף  .8.9
 ."בני משפחה" לעניין סעיף זה כוללים בן או בת זוג, הורים, אחים, אחיות וילדים במבצע.

 
 תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והינו חוזה לכל דבר ועניין ועצם ההשתתפות .8.10

 בפעילות מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.
לחוק העונשין,  224למען הסר ספק, הפעילות לפי תקנון זה אינה מהווה הגרלה כהגדרתה בסעיף  .8.11

 וזאת בשל העובדה, כי הזכייה בו תלויה ביכולת ולא בגורל.
 

 !משתתפיםהכל ל י הצלחהלוחיאבברכת 
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 נספח א'
 

 תיאור חומר חומר ברקוד

 גר'100שק'/1ג/100עלית טורקי שקית  97311 7290000176062

 גר'100שק'/00/1עלית טורקי עם הל  97314 7290000176079

 ק"ג 1עלית טורקי ואקום   97320 7290000176116

 גר'200שק'/00/1עלית טורקי ואקום  97435 7290000177694

 גר'200יח'/6ג/ 200קפוצ'ינו רגיל  97601 7290003903771

 גר'200פח'/6ג/ 200קפוצ'ינו וניל  97602 7290003903788

 גרם 200אספרסו טחון  97613 7290000254197

 גרם 200אלדין ואקום  97631 7290000176093

 גר'200שק'/1ג/200עלית טורקי שקית  97688 7290005201882

 4Xגר' 100מארז טורקי  97694 7290100852606

 גר'200שק'/200/1טורקי ואקום  האג 97734 7290000176192

 פילטר בריק 1מוקה  97851 7290000176147

 גר' 200קפה נמס עלית  98092 7290000176420

 ג'200פח/12חד/-ג200האג נ.אבקתי  98636 7290000176475

 גרם 200פלאטינום נטול   98968 7290005199578

 גרם 200פלטינום ברזילאי  305560 7290103401429

 גר' 200קפה נמס מוקה  315168 7290104065187

 גר' חדש 200קפה נמס וניל  318137 7290102032334

 NESPRESSOברזיל למכונות  06קפסולות  332882 7290106525399

 גרם חדש 50קפה נמס  336987 7290000176413

 גר חדש 50האג נמס אבקתי פחית  338585 7290000176468

 גרם 200ארומה קלאסי  339634 7290005201455

 NESPRESSOלמכונות  10קפסולות  340880 7290105360328

 NESPRESSOלמכונות  07קפסולות  340881 7290105360335

 NESPRESSOלמכונות  09קפסולות  340882 7290105360250

 NESPRESSOגואטמלה למכונות  11קפסולות  342557 7290107937856

 NESPRESSOאוגנדה למכונות  13קפסולות  347037 7290107956925

 NESPRESSOאינדונזיה למכונות  12קפסולות  347054 7290107956932

 NESPRESSOקולומביה למכונות  08קפסולות  349117 7290110566623

 NESPRESSOקפסולות וניל למכונות  350117 7290106669857

 NESPRESSOקפסולות אגוזי לוז למכונות  350118 7290107956901

 NESPRESSOקפסולות קרמל למכונות  351587 7290107956895

 NESPRESSOלמכונות  14קפסולות  351679 7290101551027

 גר 168מארז טורקי לדרך  353013 7290107953559

 גר 168מארז טורקי לדרך עם הל  353014 7290110565572

 גרם 200קפה טורקי האג  353093 7290112340900

 גרם 125 10%פלטינום אינטנס  353680 7290112342270

 סטיקים פלטינום ברזילאי 25מארז  353801 7290112345219

 גרם 200פלטינום קלאסיק  354449 7290112344786

 2021גרם  100קפה נמס מאפה קינמון  354546 7290112348609

 גרם מילקשייק פונצ בננה 200קפה נמס  354616 7290112348562

 2020גרם אייס קלאסי  200קפה נמס  354621 7290112348586

 2021מארז נמס וספל ראהש  354635 7290112347275

 2020גרם  100פחית נמס סטרונג  354637 7290112347299

 גרם שקית 160טורקי עלית  354848 7290112349538

 NESPRESSOלמכונות  BOOSTקפסולות  354962 7290112357175

7290112350305 354966 
קרמל למכונות -קפסולות אייס מוקה

NESPRESSO 
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 NESPRESSOלמכונות  15קפסולות  354967 7290112350312

 NESPRESSOקפסולות למכונות  -מארז טעימות 354968 7290112350329

 NESPRESSOלמכונות   LUNGOקפסולות  355145 7290112350275

 2021מארז פלטינום עם ריפיל ראהש   355235 7290112348296

 2020גר'  65צ'יקו  355431 7290112350589

 גר 250פולי אספרסו עשירים וארומטיים  355776 7290112353597

7290112358158 355995 
קפסולות אייס קרם קוקוס למכונות 

NESPRESSO 

 2021מארז קפה נמס ספל ראה"ש חרדי  356030 7290112358202

 גרם 47פלטינום קלאסיק  356313 7290112358561

 גרם 200קפה טורקי אלדין  356971 7290112359353

 2021גרם  100קפה נמס אלפחורס ריבת חלב  357170 7290112359384

 גרם 47פלטינום ברזיל  357593 7290112359902

 לדרך מארז נמס 357694 7290112358554

 NESPRESSOקפסולות ספלנדיד למכונות  357790 7290112359957

 NESPRESSOקפסולות אספרסו עם הל למכונות  358076 7290115675733

 NESPRESSOקפסולות אייס קרם נוגט למכונות  358078 7290115675740

 NESPRESSOאתיופיה למכונות  08קפסולות  358090 7290115675764

 טורקי תבלינים גלילי 358092 7290115675788

 2021גרם חורף  100קפה נמס ריבת חלב  358124 7290112359384

 2021גרם מילקשייק קרמל מלוח  200קפה נמס  358125 7290115675870

 202גרם מילקשייק וניל עוגיות  200קפה נמס  358126 7290115675887

 2021גרם חורף  100אגוזי לוז  קפה נמס  358166 7290112348616

 2021מארז נמס ועוגיות חיוכים   358319 7290115676013

 NESקפסולות נטול קפאין למכונות  359100 7290106525405

 2021גר  200קפה נמס מילקשייק אייס קלאסי  359967 7290115670929

 


