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הגדרות:

"אתר אסם":

לינק לאתר אסם

"ההטבה":
בעת רכישת כרטיס כניסה שעתי במחיר מלא לשעה בודדת לפארק טרמפולינות וקיר
הטיפוס בלבד באחד מסניפי הספק המפורטים בנספח א' ,במהלך תקופת המבצע ,יינתן
שובר הטבה ,במתכונת של שובר שיונפק בדרך של שרשור קבלה בקופת הקמעונאי
הרלוונטית ,המעניק למשתתף אפשרות לרכישת כרטיס כניסה שעתי אחד נוסף לשעה
בודדת לפארק טרמפולינות והקיר טיפוס ללא תוספת תשלום (במתכונת של שעה+שעה).
"המבצע":
מבצע לקידום מכירות המוצרים המשתתפים במבצע (כהגדרתם להלן) בשם " 1+1ברשת
 ,"iJumpהנערך בהתאם להוראות תקנון זה.
"מוצרים המשתתפים במבצע" " /המוצרים":
מגוון חטיפים של אסם המשווקים תחת המותגים "במבה"" ,אפרופו"" ,ביסלי"",פופקו"" ,אח
של ביסלי"" ,דובונים"" ,ציפסי" ו"בייגלה אסם" והמפורטים בנספח ב' לתקנון זה בלבד.
"משתתף" " /משתתפי המבצע":
בגיר או קטין מעל גיל  13שקיבל הסכמת הורהו או אפוטרופסו החוקי ,והכל בהתאם
להוראות תקנון זה.
"ספק":
כמפורט בנספח א' לתקנון זה.
"עורכת המבצע/אסם":
אסם תעשיות מזון בע"מ ,ח"פ  ,51-045071-1רח' הרימון  ,2אזור התעשייה חמ"ן.
"קמעונאי":
כמפורט בנספח ב' לתקנון זה.
"תקופת המבצע":

המבצע יחל ביום א'  2.9.2018בשעה  ,06:00ויסתיים ביום ב'  1.10.2018בשעה .24:00
עורכת המבצע רשאית לשנות את מועד תחילת המבצע ו/או את מועד סיומו ,לרבות
להאריך ,לקצר או לקטוע את תקופת המבצע ,מראש ,ועל פי שיקול דעת ,בהודעה
שתפורסם באתר אסם.
"תקופת מימוש ההטבה":
את ההטבה ניתן לממש מיום תחילת המבצע ועד ליום ו'  .30.11.2018אין מגבלות.

.2

נספחים

2.1
2.2
2.3
2.4

לתקנון זה מצורפים:
נספח א' – פרטי הספק וסניפיו המשתתפים במבצע;
נספח ב' – פרטי הקמעונאי וסניפיו המשתתפים במבצע;
נספח ג' – המוצרים המשתתפים במבצע;
נספח ד' – תקנון פעילות\השתתפות בסניפי הספק .I Jump

.3

כללי

3.1

תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע והינו חוזה לכל דבר ועניין .התקנון
ממצה את זכויות וחובות הצדדים ,ועצם ההשתתפות במבצע מהווה הסכמה מלאה
לכל האמור בו.
הוראות תקנון זה תגברנה על כל מודעה או פרסום אחר .בכל מקרה של סתירה ו/או
אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של המבצע ,תגברנה
הוראות תקנון זה.
תקנון זה מנוסח משיקולי נוחות בלבד ,בלשון זכר ,אך ההשתתפות במבצע מיועדת
לגברים ולנשים כאחד.

.4

ההשתתפות במבצע

4.1

כל משתתף אשר ירכוש במהלך תקופת המבצע ( 3שלושה) מהמוצרים המשתתפים
במבצע במסגרת רכישה אחת בודדת באחד מסניפי הקמעונאי המפורטים בנספח
ב' לתקנון זה ,יהיה זכאי להטבה הניתנת למימוש בתקופת מימוש ההטבה.
יובהר כי מימוש ההטבה כפוף לתנאי הפעילות ומגבלות ההשתתפות בה כפי
שנקבעו על ידי הספק כמפורט בנספח ד' לתקנון זה.
מוצרים שנרכשו במסגרת המבצע ושבגינם ניתנה הטבה לא יהיו ניתנים להחלפה
ו/או החזרה אם מומשה ההטבה .ככל שיוחזרו על פי דין מוצרים שבגינם (כולם או
חלקם) ניתנה הטבה ,תבוטל ההטבה ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה בשל כך.
אסם שומרת לעצמה את הזכות למנוע ו/או להפסיק השתתפות של משתתף כלשהו
 /קבוצת משתתפים כלשהי במבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתידרש
לנמק את החלטתה .כמו כן ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,בכל מקרה בו יפר
משתתף את הוראות תקנון זה ,תהא אסם רשאית לבטל את השתתפותו במבצע
ו/או את זכאותו להטבה .המשתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או
תביעה כנגד אסם בקשר עם ההטבה ,וכל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כאמור
תופנה ישירות לספק.
המשתתף מצהיר כי ידוע לו כי מימוש ההטבה ייעשה באופן חד פעמי עבור כל
רכישה פרטנית של המוצרים המשתתפים במבצע כאמור בסעיף  4.1לעיל וכי לאחר
מימוש ההטבה כאמור לעיל ,לא ניתן יהיה לעשות בה שימוש נוסף.

3.2
3.3

4.2
4.3

4.5

4.6

4.7

ידוע למשתתף כי מימוש ההטבה יהא כפוף לרכישת  3מוצרים מהמוצרים
המשתתפים במבצע ובכפוף למלאי הזמין והקיים בסניף הקמעונאי הרלוונטי .למען
הסר ספק מובהר כי מימוש הזכאות להטבה יוגבל ל  5מימושים ברכישה אחת של
המוצרים המשתתפים במבצע (כלומר רכישת  15מוצרים המשתתפים במבצע
ברכישה בודדת תזכה את המשתתף ב  5הטבות נפרדות כהגדרת "ההטבה" לעיל(,
רכישה נוספת של מוצרים המשתתפים במבצע לא תזכה את המשתתף בהטבה
נוספת.
ידוע למשתתף כי מימוש ההטבה מוגבל למימוש מקסימאלי של עד  5שוברי הטבה
ברכישת  5כרטיסי כניסה שעתיים בתשלום מלא במועד יחיד.

.5

אחריות

4.8

 .5.1כל פנייה ו/או טענה בקשר להטבה ו/או חוסר שביעות רצון ו/או עוגמת נפש בקשר
עם ההטבה תופנה במישרין לספק ואסם ו/או דור אלון לא יהיו צד לפניה ו/או לטיפול
בה.
בהתאם ,עורכת המבצע ו/או מי מטעמה ו/או דור אלון לא יישאו בכל חבות או
5.2
אחריות כלפי משתתפי המבצע בקשר עם המבצע ו/או ההטבה המשתתפת במבצע
ו/או לכל עגמת נפש או נזק אחר ,לרבות נזק גוף ,הקשור במימוש ההטבה ,ולא יהיו
חייבים למשתתף או לקמעונאי כל פיצוי היה וההטבה אינה לשביעות רצון המשתתף
או הקמעונאי או הספק מכל סיבה שהיא .המשתתף פוטר את דור אלון ואת אסם
מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין עם המבצע.
לאסם ולדור אלון אין כל אחריות ביחס לשוויה של ההטבה ואופן מימושה -ככל שצוין
באיזה פרסום של המבצע ,והמשתתפים פוטרים את אסם ו/או מי מטעמה ו/או את
דור אלון מכל חבות או אחריות ביחס להטבה.
עורכת המבצע תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול את האפשרות
5.3
למימוש הטבה אם סברה כי נעשה ביצוע של מרמה ,עבירה ,הפרת תקנון ,הפרת
דין או חוסר תום לב.
ידוע למשתתף כי מימוש ההטבה כפוף לתנאי הספק.
5.4
ההשתתפות במבצע מהווה ,לכל דבר ועניין ,ויתור סופי ובלתי חוזר על כל טענה,
5.5
דרישה ו/או תביעה נגד אסם ו/או חברת בת ו/או חברה קשורה שלה בקשר לתקלה
ו/או קלקול ו/או אי התאמה ו/או פגם ו/או חוסר שביעות רצון ו/או עוגמת נפש ו/או
מחסור במלאי ו/או היעדר יכולת לממש את ההטבה מפאת גיל המשתתף או מצב
בריאותו ,הכל בקשר עם ההטבה.

.6

הדיון וסמכות השיפוט

6.1

הדין החל על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד ,ולא יחול כל
דין אחר.
סמכות השיפוט בכל העניינים הנוגעים לתקנון זה ו/או הנובעים הימנו מוקנית לבתי
המשפט המוסמכים של תל-אביב יפו.

.7

שונות

7.1

עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תנאי תקנון זה ו/או לשנות
את תנאיו מפעם לפעם ו/או להפסיק את המבצע בכל עת ו/או להאריך ו/או לקצר את
תקופת המבצע ,הכל באופן מיידי ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל
דין .עורכת המבצע תעדכן את משתתפי המבצע ,הקמעונאי והספק בדבר שינוי

6.2

7.5
7.6

התקנון ,ולעניין זה פרסום התקנון המעודכן באתר אסם ,אם וככל שיפורסם ,ייחשב
עדכון כאמור.
כל משתתף ,בעצם השתתפותו במבצע ,מצהיר ומאשר כי עמד בכל התנאים
המפורטים בתקנון זה ושהוא מקבל את כל הוראותיו.
ניתן לעיין בתקנון המבצע באתר אסם ,באתר הקמעונאי ובאתר הספק בכל עת.

נספח א' – פרטי הספק וסניפיו המשתתפים במבצע
פרטי הספק:
שם החברה iJump :בע''מ
ח.פ515183325 :
כתובת :בן ציון גליס  55פתח תקווה
כתובת אתר אינטרנטwww.iJump.co.il :
רשימת סניפי הספק המשתתפים במבצע:
עיר
ראשון לציון
פתח תקווה
חיפה
באר שבע
תל אביב
מטולה

כתובת

שם הסניף

 ,G cityהלח''י 4

 iJumpראשון לציון

אזוה''ת סגולה ,בן ציון גליס 55

 iJumpפתח תקווה

מרכז  ,BIGהסולל  8חיפה

 iJumpחיפה

מתחם מבנה ,ציון נפחא 25

 iJumpבאר שבע

עזריאלי תל אביב ,קומה ג' על הגג

 iJumpעזריאלי תל אביב

הראשונים  ,1מטולה

מרכז קנדה

נספח ב' – פרטי הקמעונאי וסניפיו המשתתפים במבצע
פרטי הקמעונאי:
שם החברה :דור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים בע"מ (לעיל ולהלן" :הקמעונאי" או "דור אלון"
ח.פ512869439 :
כתובת :יורופארק יקום
כתובת אתר אינטרנטdoralon.co.il :
רשימת סניפי הקמעונאי המשתתפים במבצע:

מס'
תחנה

שם

כתובת

טלפון מתחם

172

אור יהודה צפון

451

אורים

104

אילות

מפעל  4אור יהודה
כביש  ,471צומת אורים צאלים9 ,ק'מ
דרומית לאופקים
קיבוץ אילות אחרי המחסום ביציאה
מאילת 08-6318808

050-5816455

450

אלומות

813

טבריה חמי טבריה

כביש  ,92צומת אלומות
שד' אליעזר קפלן  1307טבריה ,כביש 90
מול חמי טבריה

054-5433302
054-5438762
054-5438027
055-8808365

160

אשדוד אורט

139

אשדוד עד הלום

אורט  18אשדוד
שד'' מנחם בגין יציאה דרומית אשדוד (עד
הלום)

054-5438829

140

אשקלון בן צבי

שדרות בן צבי  ,16אשקלון (אפרידר)

054-5438730

150

אשקלון צה"ל

רח' צהל  29אשקלון

054-5438071

107

באר שבע ביג
באר שבע דרך
חברון
באר שבע יהושע
הצורף

רח' חיל הנדסה  64באר שבע

054-5438761

דרך חברון באר שבע

054-5438793

918

בית דגן

יהושע הצורף  4באר שבע
צומת בית דגון ,כביש  -44ת.ד 34.נתב"ג
70100

054-5438070
054-5438734

468

בית השיטה

כביש  ,71צומת קיבוץ בית השיטה

054-2144776

445

בית קשת

צומת גולני דרומה-בית ספר כדורי

054-5438042

232

בית שמש הר טוב
בני ברק קניון
איילון

א.ת .הר טוב בית שמש

050-9561555

מבצע קדש  60בני ברק ,מול קניון איילון

054-5438782

132
149

208

055-8808359

054-5438776

206

בני ברק גהה

153

בני דרום

ז'בוטינסקי  137בני ברק
כביש  42אשדוד אשקלון לכיוון דרום מול
הכניסה לבני דרום

216

בני דרור

154

בני ראם

צומת בני דרור ,ליד קניון דרורים
כביש  40מצומת לכיוון צומת קנות במושב
בני ראם

054-5438442

259

בנימינה מערב

שכונת הרכבת  ,כניסה מערבית בנימינה

055-8808153

122

גאליה

מושב גאליה ,כביש רחובות-יבנה

054-5438752

110

גבים

צומת גבים ,כביש יד מרדכי-שדרות

054-5438765

239

גבעת עדה

צומת גבעת עדה כביש פרדס חנה-בנימינה

054-5438372

461

גבעת עוז

צומת מגידו

053-4257619

341

גילון

315

גן הצפון

105

גן יבנה

צומת גילון ,על כביש כרמיאל עכו
בין צומת מצודות לצומת בניאס כביש 99
(מעיין ברוך)
כביש אשקלון ת"א  -כביש מס' 08- 4
8654435

054-4546147

335

גני חוגה

225

054-3232687
054-5438407

054-5438472
054-5438760

שפיים
כביש  6מחלף
דבירה

צומת חמדיה (הגשר הרומי)
כביש שירות געש-שפיים ,סמוך לצומת
ספרים

054-5438314

צומת דבירה

054-5438766

446

האון

קיבוץ האון

054-5438043

311

הזורע
זכרון יעקב מול
זכרון
זכרון יעקב גני
הנדיב

קיבוץ הזורע
צומת זיכרון כביש ( 4בכניסה למתחם מול
זיכרון)

054-5438490
054-5438399

כביש זכרון בנימינה ,מול גני הנדיב

054-5438418

264

חדרה אליאנס

רח' פרידלנדר א.ת .חדרה מול אליאנס

055-8808756

228

חדרה צה"ל

רח' צהל  77חדרה ,ליד מכבי אש

054-5438485

236

חדרה כביש עוקף

כביש עוקף חדרה (לכיוון צפון וכביש )6

0

237

חדרה נחל חדרה

ד.א .נחל חדרה

054-5438369

116

חולון הפלד

פינת רח' המכתש והפלד ,א.ת .חולון

054-5438749

129

345
327

054-5438493

318

חוקוק

כביש  ,90בין צומת מגדל לצומת כפר
נחום ,חוקוק 1101

054-5438471

336

חיפה גרנד קניון

מעל גרנד קניון בחיפה רחוב שמחה גולן

054-5438432

242

חיפה הדר הכרמל

רחוב יבנה  8שכונת הדר הכרמל חיפה

054-5438410

324

חיפה העצמאות

רח' העצמאות  158חיפה (מול בית דגון)

054-5438409

241

חיפה אופיר

רחוב אופיר  35חיפה הדר אדרי

054-5438041

326

חיפה סינמול

שדרות ההסתדרות  ,61מפרץ חיפה

054-5438398

350

חיפה כביש 22

רחוב המלאכה  2חיפה

055-8808067

323

חיפה קניון עזריאלי

רח' פלימן ( 2צומת מתם) קניון חיפה

054-5438414

321

קרית חיים החיטה

רח' החיטה  1קרית חיים

054-5438415

352

חיפה ההסתדרות

ההסתדרות  196חיפה

055-8808384

347

חיפה כביש 75

רחוב בעלי המלאכה  16צ'ק פוסט

054-5438393

צומת חנניה

צומת חנניה כביש 85

04-6806389

587

טירת הכרמל

רחוב המלאכה  ,1טירת הכרמל

04-6341790

151

טל שחר

כביש  ,3מושב טל שחר

054-5438085

346

יבנאל

כביש ראשי יבנאל

054-5438375

871

יבנה תחנה מרכזית

מחלף יבנה ,כביש מס'  4שידלובסקי

08-9421682

803

יבנה המיסב

102

יד נתן

רח' המיסב  ,5יציאה דרומית מהעיר-יבנה
כביש  35בכניסה למושב יד נתן (באיזור
קרית גת)

08-9437125
054-5438742

202

יהוד אלטלף

אלטלף  1א.ת .יהוד

054-5438781

144

יסודות

כביש  3בכניסה למושב יסודות

054-5438747

344

יפיע

כביש ראשי יפיע ,בין צומת נהלל לנצרת

218

יקום
ירושלים גבעת
שאול

כביש חיפה ת"א ,קיבוץ יקום.

054-2293179
054-5438403/0545438715

רחוב גבעת שאול (ימינה בגינות סחרוב)

054-5438323

235

ירושלים הרכבים

רח' הרכבים  5א.ת .תלפיות ירושלים

050-5830215

227

8825

ירושלים תלפיות

דרך ברעם  1תלפיות ,ירושלים (א.ר.ן)

02-6730773

230

כפר טרומן

כפר טרומן  ,1כביש  453נתב"ג-שוהם

054-5438743

245

כפר סבא התעש

תעש  1כפר סבא

054-5438732

453

כפר עזה

312

צומת עופר

קיבוץ כפר עזה ,כביש  232ד.נ .הנגב 85142
צומת עופר ,כניסה למושב כרם מהרל (עין
איילה)

054-5438054
054-5438487

342

כרמיאל

א.ת .כרמיאל רח' החרושת

054-5438296

454

להב

להבים-שוקת-כביש 31

054-5438048

244

להבות חביבה סופר

כביש  ,581קיבוץ להבות חביבה

054-5438066

234

לוד

אבא הילל סילבר  13לוד

054-5438088

500

לטרון

מחלף לטרון ,מוזיאן השיריון ,כביש 3

054-5438759

356

בקעת בית הכרם

כביש  85עכו  -כרמיאל,בקעת בית הכרם

055-8810296

240

פרדס חנה פיקא

דרך פיקא פרדס חנה

054-5438413

772

כביש  6צפון מזרח

כביש חוצה ישראל מגל מזרח

054-5438036

773

כביש  6צפון מערב

כביש  6קיבוץ מגל

054-5438039

332

מורן

כביש כרמיאל-צפת ,בכניסה לכפר מורן

054-5438478

357

מעלות

החרושת  ,1כיכר שלה שרירא

055-8810430

319

מעיליא

כביש כברי-מעלות

054-5438477

223

מענית

קיבוץ מענית

054-5438431

158

מצפה רמון

הר קטום  1בכניסה למצפה רמון 98 -

054-5438208

465

משמר השרון

צומת העוגן ,כביש מס' 4

09-8948677

106

משען

כביש  ,35כביש אשקלון ,קרית גת

054-5438758

103

נגבה

כביש  3מול בסיס ג'וליס

054-5438741

348

נהריה

לוחמי הגטאות  49א.ת .דרומי נהריה

054-5438798

246

נווה ירק

כניסה למושב נווה ירק ,כביש מספר 40

054-5438081

334

נין

442

ניר אליהו

בכניסה לכפר נין ,מול קיבוץ דברת
כביש  ,55בין נווה ימין לצומת אייל ,קיבוץ
ניר אליהו

ניר בנים

מושב ניר בנים (תחנה+אלונית)

118

נס ציונה

ויצמן  37נס ציונה 70400

054-5438764

770

כביש  6דרום מזרח

כביש  6בין מחלף נשרים למחלף מסמיה

08-6286195

771

כביש  6דרום מערב

כביש  6בין מחלף נשרים למחלף מסמיה

08-6286212

254

נתניה עיר ימים

דרך בן גוריון  172נתניה

054-5438839

825

נתניה הכדר

א.ת צפון נתניה רח' הכדר  54פינת דגניה

050-5985050

313

עין כרמל

כניסה לקיבוץ עין כרמל-מול נחל מערות

054-5438488

466

עין שמר

צומת מנשה (כרכור) כביש 65

04-6270249

464

עינת

343

עכו

כביש  ,444סמוך לקיבוץ עינת
כביש עכו-חיפה ,כביש מס'  4א.ת .עכו ליד
צומת עין המפרץ

03-9385119
054-5438479

309

עפולה א .תעשיה

מנחם בגין  ,9אזה"ת  ,ליד גני פאר

054-5438474

108

ערד

דרך חברון  140כניסה צפונית לערד

054-5438744

257

פתח תקוה בזל

רח' בזל  7קריית אריה פ"ת

055-8808330

255

פתח תקוה הסיבים
פתח תקוה
הירקונים

הסיבים  17פתח תקוה

054-3232698

143

פתחיה

469

צומת הגומא

רח' הירקונים  1פתח תקוה
כביש  ,44מחלף רמלה לכיוון צומת נחשון,
סמוך לכרמי יוסף
כביש  ,90צומת הגומא  -ת.ד 518 .קרית
שמונה

054-5438430

04-6904203

307

צומת יובלים

כביש  ,805סכנין  -סמוך לצומת משגב

054-5438482

200

צומת מסובים

161

צוקים

צומת מסובים,כביש ת"א יהוד 461
כביש מס' ( 90כביש הערבה) בין עין יהב
לכושי

054-5438433
055-8808345

260

ציפורית

על כביש  77בין צומת המוביל לצומת גולני

055-8808353

317

צפת נוף הגליל

רחוב נוף הגליל  ,צפת

054-5438480

253

054-5438492
054-5424473
אורי ביגמן מנהל
אלונית

054-5438324

165

צריפין

147

קבוצת יבנה

163

קרית גת הבנים

145

קרית גת היוצר

רח' היוצר  1קרית גת ,ת.ד885 .

134

בילו סנטר

148

ראשל"צ אליס
ראשל"צ נפתלי
פלטין

שד .המלך חסן  1קרית עקרון
רח' לישנסקי  19פינת סחרוב א.ת .מערב
ראשל"צ

054-2081490

א.ת .חדש ראשל"צ ,רח' נפתלי פלטין 1

050-5895243

155

ראשל"צ הכדור

162

ראשל"צ קלמן שור

לישנסקי  20ראשל"צ
קלמן שור פינת רח' הרב דוד הלוי
ראשל"צ

054-5438703
054-5438750

128

ראשל"צ משה שרת

משה שרת  32ראשל"צ

054-5438763

רחובות האצ"ל

האצ"ל  2רחובות

050-6505571

159

רמלה דוכיפת

הדוכיפת  1רמלה

054-5438342

252

רעננה רננים

137

שגב שלום

248

שדי חמד

רננים  5רעננה
כביש דימונה באר שבע בכניסה ליישוב
שגב שלום
בכביש  444בכניסה למושב שדי חמד,
סמוך לג'לג'וליה וצומת חורשים

054-5438448

054-5438332

305

שימרון

כביש נהלל-גבעת אלה ,בית זרזיר

054-5438486

130

תדהר

224

תל אביב המסגר

מושב תדהר ,כביש 25
המסגר  24תל אביב (כניסה מרחוב חומה
ומגדל)

054-5438733
054-5438787

338

תל יצחק

בכניסה לקיבוץ תל יצחק בין צומת בני
דרור לצומת פולג

054-5438788

215

תל מונד

רח' הדקל  8תל מונד

054-5438408

339

תפן

א.ת .תפן לכיוון כפר ורדים

054-5438402

117

כביש  44כניסה לבית חולים אסף הרופא
צ.גבעת וושינגטון בכניסה לקבוצת יבנה
וכביש מס' 41
רח' הבנים  16קרית גת -ממשיך את שד'
מלכי ישראל

055-8808134
054-5438045
054-5438300

נספח ג'  -רשימת המוצרים המשתתפים במבצע

055-8808014
054-5438062

054-5438264

ברקוד

תיאור

 7290000066332אפרופו קדמ50*36.גרם
 7290111563928אפרופו שוקולד מצונן 40*36גרם
 7290104500572אפרופו איטליאנו 50*36גרם
 7290000066332אפרופו 50*36גרם
 7290106576223אפרופו שוקולד 40*36גרם
 7290100681138אפרופו מאח50*3 6.גרם
 7290106572959אפרופו קלאסי מאח25*5 8.גרם
 7290100681138אפרופו מאח50*3 10.גרם
 7290106571563אפרופו 200*16גרם
 7290000066349אפרופו 100*20גרם
 7290107875196אסם בייגלה עיגולים מלח ים 300*12גרם
 7290105691415אסם בייגלה שמיניות ללא גלוטן 250*6גרם
 7290000069920אסם בייגלה טבעות מלח 300*9גרם
 7290000081663אסם בייגלה טבעות שומשום 300*12גרם
 7290000060088אסם בייגלה מקלות מלוחים 400*12גרם
 7290000076133אסם בייגלה שמיניות קטנות 400*12גרם
 7290107878777אסם בייגלה עיגולים בטעמים שום 300*12גרם
 7290107878814אסם בייגלה עיגולים בטעמים זעתר300*12ג
 7290111560798אסם בייגלה פלוס 300*9גרם
 7290000071008אסם בייגלה שטוחים מלח 60*24גרם
 7290000070919אסם בייגלה רשתות מלח 400*9גרם
 7290106574953אסם בייגלה שטוחים שומשום 300*9גרם
 7290106574977אסם בייגלה שטוחים עם מלח 300*9גרם
 7290107878791אסם בייגלה עיגולים בטעמים ברביקיו300*12ג
 7290107870856ביסלי מאנץ מקסיקני סרט 40*5 4גרם
 7290109351315אח של ביסלי סלסה פיקנטית סרט 70*5 6גרם
 7290109351339אח של ביסלי סלסה פיקנטית סרט 55*5 6גרם
 7290109353470אח של ביסלי מעושן 55*30גרם
 7290109351339אח של ביסלי סלסה פיקנטית 55*30גרם
 7290109351292אח של ביסלי ספייסי צ'ילי 55*30גרם
 7290000468877ביסלי בצל 55*24גרם
 7290000467511ביסלי ברביקיו 55*48גרם
 7290000468747ביסלי גריל 55*48גרם
 7290106578227ביסלי גריל אקסטרים מעושן 55*24גרם
 7290000467887ביסלי פיצה 55*24גרם
 7290001302194ביסלי פלאפל 55*24גרם

ברקוד

תיאור

 7290111564819אח של ביסלי מעושן 70*30גרם
 7290109351315אח של ביסלי סלסה פיקנטית 70*30גרם
 7290111564932אח של ביסלי ספייסי צ'ילי 70*30גרם
 7290000066141ביסלי גריל 70*48גרם
 7290000066172ביסלי פיצה 70*24גרם
 7290000066134ביסלי פלאפל 70*24גרם-חדש
 7290000066158ביסלי בצל 67*24גרם
 7290000066165ביסלי ברביקיו 67*48גרם
 7290107870856ביסלי מאנץ' מקסיקני 40*20גרם
 7290107870870ביסלי מאנץ' ספרדי 40*20גרם
 7290107877824ביסלי גריל מארז אחיד22*10 12גרם
 7290111564406ביסלי ברביקיו ייעודי מאח50*10 4.גרם
 7290111564383ביסלי גריל ייעודי מאח50*10 4.גרם
 7290100686164ביסלי ברביקיו מאח35*6 8.גרם
 7290100686171ביסלי גריל מאח35*6 8.גרם
 7290107875271ביסלי ברביקיו קדמ.מארז אחיד 55*4 10גרם
 7290107874502ביסלי גריל קדמ .מארז אחיד 55*4 10גרם
 7290000066202ביסלי בצל 190*25גרם
 7290000066219ביסלי ברביקיו 190*25גרם
 7290000066196ביסלי גריל 200*25גרם
 7290000066226ביסלי פיצה 200*25גרם
 7290000066189ביסלי פלאפל 200*25גרם
 7290111564956ביסלי במבה מיקס 200*18גרם
 7290111567681אח של ביסלי סלסה פיקנטית 200*16גרם
 7290111567704אח של ביסלי ספייסי צ'ילי 200*16גרם
 7290111568206ביסלי פארטי מיקס 150*24גרם
 7290001302279במבה קלאסי קדמ.שוק פרטי 60*48גרם
 7290107876889במבה במילוי קרם נוגט סטריפ נ.מ45*48.גרם
 7290111566172במבה לבבות 60*45גרם
 7290001302279במבה קלאסי 60*48גרם
 7290107876889במבה במילוי קרם נוגט 45*48גרם
 7290111565847במבה לבבות 80*40גרם
 7290111565656במבה נוגט 150*40גרם
 7290002260059במבה יום הולדת 60*48גרם
 7290000066295במבה מתוקה מחומרים טבעיים 30*40גרם
 7290000068770במבה יום הולדת 80*40גרם

ברקוד

תיאור

 7290100687109במבה במילוי קרם נוגט 60*36גרם
 7290000066318במבה קלאסי 80*40גרם
 7290104509568במבה קלאסי ללא גלוטן 80*24גרם
 7290000072067במבה במילוי קרם חלבה 60*36גרם
 7290111565083במבה מארז 25*15 6גרם
 7290107879798במבה יומולדת קדמ.מארז אחיד 15*10 20גרם
 7290111564857במבה מארז ייעודי 30*10 12גרם
 7290107875158במבה קלאסי קדמ.מארז אחיד 60*4 8גרם
 7290105693341במבה מאח25*10 15.גרם
 7290000068893במבה נוגט מאח60*4 8.גרם
 7290006652027במבה יום הולדת מאח15*20 12.גרם
 7290107877619במבה במילוי קרם נוגט מארז אחיד30*5 10גרם
 7290107875172במבה קלאסי קדמ.מארז אחיד 50*6 8גרם
 7290100684764במבה יום הולדת סרט25*8 6גרם
 7290100685242במבה מתוקה מחומרים טבעיים סרט 30*8 6גרם
 7290000068787במבה יום הולדת 25*108גרם
 7290104508943במבה קלאסי  200*18גרם
 7290111564680במבה במילוי אייסקפה 60*36גרם
 7290111564680במבה במילוי אייסקפה על סרט 60*6 6גרם
 7290107874526במבה בומבה 60*40גרם 2018
 7290111565656במבה נוגט 150*24גרם
 7290000066264דובונים 40*30גרם קדמ.ש.פ
 7290006653857דובונים ארנבונים חטיף תפוא40*30.גרם
 7290000066264דובונים 40*30גרם
 7290000062242דובונים שמנת בצל 40*30גרם
 7290106572614דובונים פיצה 40*30גרם
 7290106572652דובונים גן חיות 40*30גרם
 7290104504228דובונים קדמ.מארז אחיד 20*5 8גרם
 7290106578241דובונים 100*16גרם
 7290111568770דובונים כדורגל 40*30גרם
 7290111567193דובונים כדורגל 100*16גרם
 7290000081168צ'יפסי בטעם קלאסי בדצ 50*30גרם
 7290106576391צ'יפסי בטעם שמנת בצל בדצ50*30גרם
 7290106576414ציפסי בטעם מקסיקני בדצ50*30גרם
 7290000073835ציפסי מאח50*4 12.גרם
 7290006982704ציפסי מאח.בדצ20*10 6.גרם

ברקוד

תיאור

 7290000076126אסם בייגלה שמיניות קטנות 80*24גרם
 7290104505010אסם בייגלה שטוחים מלח על סרט60*6 4ג
 7290000071008אסם בייגלה שטוחים מלח 60*24גרם
 7290111566370אסם בייגלה עיגולים זעתר טעימות 30*120גרם
 7290106570023אסם בייגלה שטוחים שומשום כלפ250*12.גר
 7290106570177אסם בייגלה שטוחים מלח כלפ250*12.גר
 7290111564703אסם בייגלה שמיניות שוקולד 40*14גרם
 7290111560811ביסלי מאנץ אמריקאי 40*20גרם
 7290104505775ביסלי גריל מארז קדמ200*2 12 .גרם
 7290106578692במבה ביסלי מיקס 80*36גרם
 7290111566066במבה ביסלי בצל מיקס 80*36גרם
 7290111567599ביסלי הוט צ'יפוטלה 62*24גרם
 7290111567650ביסלי הוט ח'בנרו 62*24גרם
 7290111567599ביסלי הוט ציפוטלה סרט 62*6 4גרם
 7290109354613במבה פורים כלפ 60*35גרם
 7290111566080במבה לבבות מארז כלפ 25*8 15גרם
 7290111564598במבה בראוניז וניל על סרט 60*6 6גרם
 7290111564598במבה במילוי קרם וניל ובראוניז 60*36גרם
 7290109352688במבה במילוי בטעם ביסקוויט קרמל 60*36ג
 7290000066431פופקו חמאה ודבש כלפ80*40.גרם
 7290000066431פופקו חמאה ודבש 80*40גרם

נספח ד' – תקנון פעילות\השתתפות בסניפי הספק
 I Jumpהמשתתפים במבצע -
פארק טרמפולינות "( iJump -הרשת")
איי ג'אמפ ,מרכז אקסטרים חדשני ,מקפיץ ,כייפי ומיוחד של טרמפולינות לכל המשפחה
במקום משטחי טרמפולינות מסוגים שונים ,קפיצה חופשית ,משחקי מחניים ,הטבעות כדורסל,
מסלולי מכשולים ,הליכה על חבל ,קפיצות לבריכות ספוג ,קפיצה  D 3באלאנס על קיר ועוד.
פרטים אודות מימוש ההטבה ברשת
הכניסה מגיל  3בלבד
הכניסה על בסיס מקום פנוי
התשלום עבור הקופץ בלבד
חובה למלא אישור קפיצה באתר האינטרנט של בית העסק
מומלץ להתעדכן בשעות הפתיחה באתר האינטרנט
חניה חינם ( -בסניף עזריאלי בתשלום)
נגישות לנכים
הכרטיס תקף בכל ימות השבוע כולל סופ''ש וחגים
המקום סגור וממוזג ( -סניף עזריאלי על הגג עם הצללה)
חל איסור מוחלט על הכנסת תיקים ,נעליים ,מזון ושתייה למתחם הטרמפולינות.
*הכניסה למתחם האקסטרים בראשון לציון כרוכה בתשלום נוסף של ₪ 35
גרביים מונעי החלקה – ₪ 5
השכרת לוקר ללא הגבלת זמן – ₪ 5
שעות הפעילות:
מומלץ להתעדכן בשעות הפעילות באתר הבית ,וברשתות החברתיות לפני ההגעה.

מימוש ההטבה ברשת
הלקוח יקבל סליפ  /שובר בנקודות המכירה של המבצע בדלק אלון אתו יגיע לקופות הפארקים של
רשת  iJumpויקבל את ההטבה.

