
 

 

 בלבד ללקוחות לייף סטייל, 'קימברלי קלארק ישראל'ברכישת מותגי הספק צבירה מבצע תקנון 

 

 ללקוחות לייף סטייל בלבד, מבצע פארם )ישראל( בע"מ,-סופרתקיים  24.6.2018ועד  25.5.2018התקופה שבין במהלך 

 . פארם-בכל חנויות סופר

  

ממגוון , באמצעות כרטיס לייף סטיילפארם,  –בחנויות סופר לקוחות לייף סטייל שיבצעו רכישות  –מהות המבצע 

סכום משווי  10%בערך של מתנה ב כסף יקבלו שובר ,המשתתפים במבצע 'קימברלי קלארק ישראל'הספק  מותגי

 .פארם-בחנויות סופר, למימוש ברכישות ישראל'ת מוצרי מותגי 'קימברלי קלארק רכיש

קלינקס, ניקול,  ,, קוטקסDepend: לילי, האגיס, המשתתפים במבצע הינם' קימברלי קלארק ישראלמותגי הספק '

 ."(מוצרי קימברלי קלארק" :)להלן + Molett-שקמה, טיטולים ו

 

בחנויות  המוצריםממגוון ה במסגרת קנייוכלו לממש את השובר הלקוחות י, הצבירה, כהגדרתה מטהבתום תקופת 

 ., הכל כפי שיפורט להלןפארם-סופר

 

 תזכה את  פארם אונליין-ו/או באתר סופר פארם-בחנות סופרת מוצרי קימברלי קלארק התקופה בה רכיש

 ."(תקופת הצבירה)להלן " 24.6.2018עד  25.5.2018מיום הינה  –מתנה ב כסף שוברבהלקוח 

  כסף שוברבתזכה את הלקוח  ,קימברלי קלארקמוצרי מגוון מבתקופת הצבירה,  ,סטיילרכישה בכרטיס לייף 

רכישת מוצרי קימברלי קלארק, שבוצעה על ידי משווי סכום הרכישה המצטבר של  10%, בערך של מתנהב

 . הללקוח

הצבירה בסך , בכרטיס לייף סטייל, במהלך תקופת של מוצרי קימברלי קלארק לדוגמא: לקוח שביצע רכישות

 ₪.  34.8מתנה בסכום של ב כסף יקבל שובר₪,  348כולל של 

  יפורט להלן.שפארם בלבד, כפי -יתאפשר בחנויות סופרמתנה בשובר הכסף מימוש 

  ,מתנהב הכסף שובר שהשתתפו במבצע, ישלח ללקוחות 1.7.2018-החל מהלאחר סיום תקופת הצבירה .

 ו/או ניוזלטר ו/או אפליקציה אושרו על ידי הלקוח )מסרון ו/או שרבכל אמצעי הדיוור א השובר ישלח ללקוח

  דואר(.

מובהר למען הסר ספק כי אמצעי הדיוור השונים מתייחסים לאותו שובר, והלקוח יוכל לממש את השובר 

 )שנשלח אליו במספר אמצעי דיוור( פעם אחת בלבד. 

  (מימושתקופת ה)להלן " 31.7.2018 ליום עדו 1.7.2018התקופה בה ניתן יהיה לממש את השובר הינה מיום". 

 לא ינתן החזר כלשהו בגין שובר שלא מומש. .31.7.2018לא ניתן יהיה לממש את השובר לאחר 

 למעט תרופות מרשם, גיפט קארד פארם, -מימוש השובר יתאפשר בעת רכישת מגוון מוצרי חנויות סופר

 .ותרומות

 ברכישה אחת בלבד )לא ניתן לפצל את מימוש השובר לשתי  פעם אחד בלבד, השוברלקוח יוכל לממש את ה

 לא יתקבל עודף משימוש חלקי בשובר..  רכישות או יותר(


