
 

 בלבד ללקוחות לייף סטיילמבצע תקנון 

 

, במחלקת הקוסמטיקהצבירה  פעילות פארם"(  מקיימת-"סופר –)להלן  )ישראל( בע"מפארם  -סופר 

 –מועדון נאמנות לקוחות בע"מ )להלן  לייף סטיילמועדון ללקוחות  מחלקת הטבע ומחלקת האופטיקה

 בלבד. "(המועדון לקוחות"

לאחר מכן תחודש תקופת  16.9.2021ועד ליום  17.6.2021החל מיום  -פעילות הצבירה תקופת 

 17.9.2021החל מיום  –הפעילות לתקופות עוקבות, כל אחת מהן לתקופה של שלושה חודשים. כלומר 

פארם שמורה  –לסופר  .כן הלאהו 16.3.2022ועד ליום  17.12.2021החל מיום , 16.12.2021ועד ליום 

הזכות להפסיק את פעילות הצבירה בתום כל תקופת פעילות )של שלושה חודשים( והיא אינה צריכה 

 ליידע את הלקוחות מראש לגבי הפסקת הפעילות. 

. פעילות הצבירה אונלייןפארם -סופרכן באתר הסחר פארם ו-חנויות סופרבכל תקפה פעילות הצבירה 

 במועדים הרלוונטיים.  פארם-סופראיזה מסניפי בבנוסף לכל מבצע אחר שתקף  םהינוהמימוש 

 פארם אונליין.-פארם בלבד ולא יתאפשר באתר סופר-מימוש סכום הצבירה יתאפשר בחנויות סופר

 מחלקת הקוסמטיקהבממגוון מוצרי החנות שיבצעו רכישות המועדון לקוחות  – הצבירה פעילותמהות 

, הטבע תחת קטגורית הקוסמטיקה(מוצרים המסומנים בחנויות המדבקת מחיר ורודה ובאתר הסחר )

 ,)ראה מטה הערה לגבי תשלום באמצעות ארנק דיגיטלי*( באמצעות כרטיס לייף סטייל ,והאופטיקה

למען הסר ספק מובהר כי . ("סכום שווי הצבירהלהלן: ")במחלקות הנ"ל  סכום הרכישהמשווי  5% צברוי

רכישות ששולמו באמצעות שובר מתנת ההצטרפות של המועדון ושובר כסף במתנה של המועדון לא 

פארם און ליין, לא ילקחו בחשבון, לצורך חישוב -רכישות בסופרילקחו בחשבון בעת חישוב הצבירה. ב

כפי שמוגדרים בתנאי השימוש  מוצרים באספקה נפרדתעסקאות במסגרתן נרכשו גם, או רק, הצבירה, 

  .pharm.co.il/termsAndConditions-https://shop.superשל האתר 

מילוי פרטי ימים לאחר  3*בעת תשלום באמצעות ארנק דיגיטלי הצבירה הנ"ל תתאפשר החל מעד 

 ארנק הדיגיטלי.ונה בכרטיס הלייף סטייל לראש

תום התקופה , 16.9.2021תום התקופה הראשונה ביום ) הצבירה פעילותת ותקופכל אחת מבתום 

סכום הצבירה יקוזז מחשבון , (16.3.2022תום התקופה השלישית ביום 16.12.2021השנייה ביום 

, בכפוף בלבד , הטבע והאופטיקה)כפי שמוגדרת לעיל( ת הקוסמטיקהובמסגרת קנייה במחלקהלקוח 

הפסקת הפעילות לא תגרע  .לכך שהקנייה בוצעה במהלך ששת החודשים שלאחר סיום תקופת הצבירה

 . צבירה שמקורה ברכישות שביצע הלקוח בטרם הופסקה הפעילותמהאמור לעיל, ביחס ל
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פעילות במהלך תקופת במחלקות הקוסמטיקה, טבע ואופטיקה, לקוח שביצע רכישות  ,הלדוגמ

אשר יקוזזו ₪  27.5צבור בכרטיס הלייף סטייל שלו י₪,  550בסך כולל של מסויימת, צבירה 

 , ובלבד שהרכישה בוצעהברכישה במחלקות הקוסמטיקה, טבע ואופטיקהמחשבון הלקוח 

 .תהרלוונטי הצבירה פעילותתום תקופת חודשים שיחלו מ שישהבמהלך תקופה של 

 

  טומטי, כלומר סכום הצבירה לא יהיה ניתן לפיצול. סכום הצבירה יעשה במלואו באופן אוקיזוז

יקוזז ככל וסכום הרכישה המשולמת באמצעות סכום הצבירה קטן מסכום הצבירה עצמו, ההפרש 

 ברכישה הבאה בתקופת המימוש הרלוונטית.

 שבוצעה בכרטיס הלייף סטייל של הלקוח , לאחר כל רכישהסכום הצבירה יעודכן באופן אוטמטי, .

 צבירה. פעילות התשלום בכרטיס הלייף סטייל בתום תקופת בעת יעשה קיזוז ה

 עדכון לגבי יקבלו מעת לעת  ו/או מלייף סטייל פארם-לקוחות שאישרו קבלת דיוור שיווקי מסופר

 סטאטוס סכום הצבירה. 

  פארם ע"י -יוכלו לברר את סטאטוס הצבירה שלהם באתר האונליין של סופרחברי המועדון כל

הרכישה מספר תעודת הזהות המשוייך לכרטיס הלייף סטייל בו מתבצעת מצעות באהזדהות 

 . (הצבירה)ומכוחה 

  כמו  הלקוח לממשו.היה ל ובתקופה בה יכ שלא מומש סכום צבירהלא ינתן החזר כלשהו בגין

כן, סכום צבירה שלא מומש בתקופה הרלוונטית למימושו לא יכובד ולא יהיה ניתן להאריך את 

 ממשו.האפשרות ל

 


