
תוקף ההטבות: 9.2.21-10.1.21. לשאלות ובירורים: בנושא הטבות ניתן לפנות לשירות לקוחות לייף סטייל בטלפון: 077-8885353, בנושא חיובים ניתן לפנות לטלפון: 
03-6364333. מועדון לייף סטייל ו/או ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ אינם צד לעסקה, והם אינם אחראים לפרסום ו/או לעסקה ו/או לשירות ו/או למוצר ובכלל 
זה למחיריהם, טיבם, איכותם, מועדי אספקתם וכיו"ב. כתובת המועדון: סופר-פארם, רח' שנקר 16 פינת החושלים, הרצליה פיתוח. לאובדן או גניבה חייגו 03-6364400

מק«ט: 79002-85-12 קוד צרופה: 30011500145

גם החודש אנו איתכם
עם מבצעים בלעדיים ומשתלמים

לחורף נעים ומפנק
תיהנו!

עלון ינואר

2021



לרכישה היכנסו:
www.lifestyle.co.il 

למשלמים בכרטיס לייף סטייל בלבד. *לא כולל מבצעי “קונים, מוסיפים, מקבלים”. ניתן לממש פעם אחת בכל מינימום רכישה. בתוקף עד 27.1.21 או עד 
גמר המלאי, המוקדם מביניהם. התמונה להמחשה בלבד. הרשת שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הקנייה. המבצע ניתן למימוש רק בחנויות בהן 
נמכר המוצר. אין כפל הטבות. כפוף לתנאי ההטבה. טלפון לבירורים שירות לקוחות: 077-8885353. מבצעים נוספים ללקוחות המועדון בסניפי סופר-פארם

מקבלים

קונים

מוסיפים

ב-₪99 ומעלה 
ממגוון* מוצרי החנות

נעמן
מארז 3 קופסאות אחסון זכוכית
סגירה אטומה השומרת על טריות המזון.
אינו פולט רעלים.

EXTRAEXTRA

₪3490 0.7 ליטר 

1.1 ליטר 

1.7 ליטר 
מתאים לתנור, למיקרוגל, למדיח, למקפיא



למשלמים בכרטיס לייף סטייל בלבד. בתוקף עד 9.2.21 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם, בחנויות בהן נמכרים מוצרים אלו. תיתכן שונות במחירי המוצר 
לפני הנחה בין חנויות הרשת ולפיכך מחיר לפני הנחה יוצג על המוצר/בסמוך לו בכל אחת מחנויות הרשת. הרשת שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות 

הקנייה. טלפון לבירורים שירות לקוחות: 077-8885353. מבצעים נוספים ללקוחות המועדון בסניפי סופר-פארם.

lifestyle.co.il

ממחטות נייר מבמבוק היפואלרגניות אקולוגיות

ב-20% הנחה
כולל כפל
מבצעים



למשלמים בכרטיס לייף סטייל בלבד. בתוקף עד 9.2.21 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם, ניתן לממש פעם אחת בכל מינימום רכישה. בחנויות בהן נמכרים 
מוצרים אלו. תיתכן שונות במחירי המוצר לפני הנחה בין חנויות הרשת ולפיכך מחיר לפני הנחה יוצג על המוצר/בסמוך לו בכל אחת מחנויות הרשת. הרשת 
שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הקנייה. טלפון לבירורים שירות לקוחות: 077-8885353. מבצעים נוספים ללקוחות המועדון בסניפי סופר-פארם.

lifestyle.co.il

כולל כפל
מבצעים

קונים בקבוק הזנה 
עם הפטנט שמפחית קוליק, גזים וכאבי בטן לתינוק

ומקבלים מחלק מנות
מתנה 

בלעדי ללקוחות



למשלמים בכרטיס לייף סטייל פלוס ישראכרט/לייף סטייל אמריקן אקספרס. למימוש המבצעים יש להיכנס לכתובת quik.co.il/lifestyle. תוקף המבצעים 
9.2.21. ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. המשלוח הינו כפוף למדיניות המשלוחים של בית העסק. כפוף לאזורי החלוקה המופיעים באתר. בית 

העסק רשאי לשנות/להפסיק את המבצע בכל עת. התמונות להמחשה בלבד. כפוף לתנאי המבצע. טל"ח.

quik.co.il/lifestyle :משלוח מהיום להיום או איסוף עצמי בלי לצאת מהרכב! מחכים לכם באתר

 ₪12.90 
במקום 18.70 ₪ ליח׳

מגוון קונפיטורות
יד מרדכי

340-265 גרם

שעועית שלמה
סנפרוסט

800 גרם

מגוון סוגי קבנוס
יחיעם

125 גרם

מגוון גבינות שמנת
Arla

200 גרם

2 ב- ₪20 
במקום 2 ב-29.80 ₪

2 ב- ₪18 
במקום 2 ב-25.80 ₪

3 ב- ₪12 
במקום 3 ב-17.70 ₪

2 ב- ₪22 
במקום 2 ב-37.80 ₪

מגוון מרקים נמסים
אסם

מארז 2 יחידות

רק לקוחות  
נהנים ממבצעים בלעדיים 

באתר Quik שירות סופר אונליין!

למימוש 
המבצעים 
היכנסו ל:

quik.co.il/lifestyle 



ALIFE32 :קוד קופון
₪68 ₪32ב-
A4 לוח שנה

ALIFE50 :קוד קופון

50% אינסטהוול
ב-

הנחה



למשלמים בכרטיסי לייף סטייל פלוס ישראכרט/לייף סטייל אמריקן אקספרס בלבד. בתוקף עד 9.2.21 או עד גמר המלאי, 
לפי המוקדם. כל קופון ניתן למימוש פעם אחת בלבד. אין כפל הטבות. התמונות להמחשה בלבד. ההנחות יתקבלו בהקלדת 

קוד קופון ואינן כוללת דמי משלוח. טלפון לבירורים: 1-700-556-557

לרכישה היכנסו:
www.lifestyle.co.il 

ALIFE24P :קוד קופון
₪189 ₪92ב-

אלבום A4 פרימיום 
24 עמודים

הנחת אתר
40% הנחה על כל שאר המוצרים

    ALLIFE40X קוד קופון



למשלמים בכרטיסי לייף סטייל פלוס ישראכרט/לייף סטייל אמריקן אקספרס בלבד. ללא כפל מועדונים. יש להזין את קוד 
השובר בעת הרכישה באתר. השובר ניתן למימוש באתר האונליין בלבד, לא כולל סניפי הרשת. יש לבצע עסקה כאורח. תקף לרכישה 
מהמותגים: נמרוד, אלפנטן, 21east, לא כולל דגמי אאוטלט. לא יינתן זיכוי או עודף בגין ביטול או מימוש חלקי של השובר. שובר אחד 

בעסקה. תוקף השובר למימוש עד ה-9.2.2021 התמונה להמחשה בלבד.

שובר לקנייה
באתר נעלי נמרוד

ב-₪79 בלבד 

בשווי ₪100

לרכישה היכנסו:
www.lifestyle.co.il 



*תקף לרכישה בכרטיס לייף סטייל בלבד *בתוקף מ-10.1.2021 ועד 9.2.2021 *אין כפל החזרים

או 3% החזר בחשבון החודשי 
בכל קנייה ב-₪50 ומעלה

בכל קנייה במקדונלד'ס ב-₪150 ומעלה
% 6 החזר בחשבון החודשי



חדשחדש!! משלמים באפליקציה  משלמים באפליקציה 
ובאתר מקדונלד'ס עם ובאתר מקדונלד'ס עם 

אתם נהנים מההחזריםאתם נהנים מההחזרים
החודשיים של מקדונלד'ס!החודשיים של מקדונלד'ס!

?? יש לכם לייף סטייל ביש לכם לייף סטייל ב-

להזמנות:

* בתשלום באתר ואפליקציית מקדונלד'ס עם * בתשלום באתר ואפליקציית מקדונלד'ס עם bitbit המכיל כרטיס לייף סטייל * כפוף לתנאי ההחזרים המכיל כרטיס לייף סטייל * כפוף לתנאי ההחזרים

13:14
4G

מחכה לך בקשת
תשלום ממקדונלד'ס

ניתן לשלם ב 14 הדקות הבאות

עבור טייק אווי בסניף לונדון מיניסטור, תל אביב

45₪

שלם



בתוקף מה-10.01.2021 ועד ה-09.02.2021. למשלמים בכרטיס לייף סטייל פלוס ישראכרט/לייף סטייל אמריקן 
אקספרס בלבד. לא תקף בחנויות נתב"ג, רמון, אתר האינטרנט וירידים. אין כפל הנחות. למימוש חד פעמי. ט.ל.ח.

₪29.90
₪98   

₪29.90
₪78

₪34.90
₪79   

₪34.90
₪68

₪34.90
₪68

₪34.90
₪98   



ק י ל ק ב ם  י ח ר פ

למשלמים בכרטיסי לייף סטייל פלוס ישראכרט/לייף סטייל אמריקן אקספרס בלבד. בתוקף עד 9.2.21 או עד גמר המלאי, 
לפי המוקדם. ניתן למימוש פעם אחת בלבד. אין כפל הטבות. התמונה להמחשה בלבד. ההנחה מתייחסת לכל המוצרים 

באתר בהקלדת קוד קופון ואינה כוללת דמי משלוח. טלפון לבירורים: 1-700-556-557

לרכישה היכנסו:
www.lifestyle.co.il 

 הבית שלך 
להזמנת פרחים

ומתנות

 
ק י ל ק ב ם  י ח ר פ

•  בוחרים בהטבת 
באתר לייף סטייל

• לקבלת ההנחה יש להקליד קוד
0222bd קופון בטופס ההזמנה

הנחה על
15% כל הזמנה



americanexpress.co.il :אמריקן אקספרס | isracard.co.il :פרטים נוספים באתר ישראכרט
בהמשך למכרז של הרשות הארצית לתחבורה ציבורית. בשלב זה ניתן יהיה לשלם דמי נסיעה באמצעות היישומון באוטובוסים ובהמשך ברכבת ישראל )לא ברכבת 
הקלה(. התשלום יהיה בהתאם למרחק הנסיעה שביצע הלקוח ויחויב באמצעות כל כרטיס אשראי, לרבות כרטיסי דביט ותייר, שהגדיר הלקוח בעת ההרשמה 
ביישומון. החישוב לצורך התשלום מתבצע ב-25 בחודש עבור התקופה שבין ה-25 בחודש הקודם ועד ה- 24 בחודש הנוכחי. החיוב בפועל מתבצע לפי תאריך החיוב 
של כרטיס האשראי, למעט כרטיסי דביט ותייר עבורם החישוב והחיוב הם יומיים. כפוף לתנאי חברת ישראכרט בע"מ ותנאי השימוש ביישומון. במכשירים תומכים.

מהיום הנייד שלך הוא גם כרטיס הנסיעה שלך!
חדש! אפליקציית  לתשלום בתחבורה הציבורית



בכרטיסים בנקאיים: בחירת הקוד תתאפשר בכספומטים של הבנק בו מתנהל חשבונך. בכרטיסים חוץ בנקאיים: בכספומטים של מגוון הבנקים. בכספומטים 
התומכים בשירות. טל"ח.

 מהיום כשמשלמים 
 בכרטיס האשראי  

מקישים קוד סודי
אנחנו מזמינים אתכם לשנן את הקוד

או לשחזר אותו במידת הצורך ממש כאן:

lifestyle.co.il



ההלוואה תינתן ללקוחות כל הבנקים בכפוף לאישור המלווה ישראכרט מימון בע«מ. אי עמידה בפירעון 
ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

כדי שתצליחו לעבור את התקופה בקלות
 מציע הלוואות
בתנאים משתלמים במיוחד

לקבלת הלוואה לכל מטרה 5847*



americanexpress.co.il :אמריקן אקספרס | isracard.co.il :ישראכרט
*תוקף ההטבה עד 28.2.21 *פרטים נוספים באתר ואפליקציית ישראכרט / אמריקן אקספרס.

15% הנחה
על כל המוצרים באתר מיניסו

על כל המוצרים באתר מיניסו
הנחה15%


