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הגדרות:

"קמעונאי":
כמפורט בנספח א' לתקנון זה.
"תקופת המבצע":
המבצע יחל ביום ד'  1.8.2018בשעה  ,06:00ויסתיים ביום ב'  1.10.2018בשעה ,24:00
או בגמר המלאי ,לפי המוקדם מביניהם .עורכת המבצע רשאית לשנות את מועד תחילת
המבצע ו/או את מועד סיומו ,לרבות להאריך ,לקצר או לקטוע את תקופת המבצע ,ללא
הודעה מראש ,ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ,בהודעה שתפורסם באתר אסם.
"המבצע":
מבצע לקידום מכירות המוצרים בשם "מגבת במבה ברשת סו-גוד" ,הנערך בהתאם
להוראות תקנון זה
"עורכת המבצע/אסם":
אסם תעשיות מזון בע"מ ,ח"פ  ,51-045071-1רח' הרימון  ,2אזור התעשייה חמ"ן.
"מוצרים המשתתפים במבצע" " /המוצרים":
מ גוון חטיפים המשווקים תחת המותגים "במבה"" ,אפרופו"" ,ביסלי"",פופקו"" ,אח של
ביסלי"" ,דובונים"" ,ציפסי" ו"בייגלה אסם" והמפורטים בנספח ב' לתקנון זה.
"משתתף" " /משתתפי המבצע":
בגיר או קטין מעל גיל  13שקיבל הסכמת הורה ואו אפוטרופסו החוקי ,והכל בהתאם
להוראות תקנון זה.
"מגבת":
מגבת ממותגת בסימני המותג "במבה" כמפורט בנספח ג' לתקנון זה.
"אתר אסם":
.www.osem.co.il
.2

נספחים
לתקנון זה מצורפים:
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2.1
2.2
2.3

נספח א'  -רשימת קמעונאים וסניפים;
נספח ב'  -המוצרים המשתתפים במבצע;
נספח ג'  -דוגמת המגבת המשתתפת במבצע.

.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.
הוראות תקנון זה מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,והן מתייחסות גם

3.2
3.3
לנקבה.
.4

ההשתתפות במבצע

4.1

כל משתתף אשר ירכוש במהלך תקופת המבצע ( 3שלושה) מוצרים במסגרת
רכישה בודדת ,יהיה זכאי לקנות מגבת אחת כמפורט בנספח ג' לתקנון זה ,במחיר
שלא יעלה על ( 10עשרה) ש"ח בלבד ,לפי שיקול דעת רשת סו -גוד( .להלן:
"ההטבה").
יובהר ,כי מימוש ההטבה כאמור לעיל מוגבל עד לסיום תקופת המבצע או עד
למימוש של עד  10,000הטבות בכל חנויות רשת סו גוד במצטבר על ידי כל
משתתפי המבצע ,לפי המוקדם מבניהם .כן יובהר כי מימוש ההטבה כפוף למלאי
המגבות הזמין בכל חנות בעת בקשת מימוש ההטבה מאת הלקוח.
מוצרים שנרכשו במסגרת המבצע אינם ניתנים להחלפה ו/או החזרה ולא יינתן
בגינם החזר כספי.
אין כפל מבצעים והנחות.
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 האמור לעיל.
המשתתף מצהיר כי ידוע לו כי לאחר מימוש ההטבה כאמור לעיל ,לא ניתן יהיה
לממש את ההטבה בגין אותם מוצרים אשר הקנו למשתתף את הזכאות להטבה
לצורך המבצע וכי מימוש ההטבה יעשה באופן חד פעמי עבור כל רכישה פרטנית
של המוצרים כאמור בסעיף  4.1לעיל

.5

אחריות

5.1

ידוע למשתתף כי מימוש ההטבה יהא כפוף לרכישת  3מוצרים ממגוון המוצרים
המשתתפים במבצע ובכפוף למלאי הזמין בסניף הקמעונאי הרלוונטי .למען הסר
ספק מובהר כי מימוש ההטבה יוגבל ל 10מימושים ברכישה אחת של המוצרים
המשתתפים במבצע .במימוש ההטבה מאשר המשתתף כי המגבת היא לשביעות
רצונו ומוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ,בין היתר ,בשל חוסר שביעות
רצון ו/או עוגמת נפש בקשר עם מימוש ההטבה.
כל פנייה ו/או טענה בקשר להטבה ו/או חוסר שביעות רצון ו/או עוגמת נפש בקשר
עם ההטבה תופנה במישרין לקמעונאי ואסם לא תהא צד לפניה ו/או לטיפול בה.

4.2

4.3
4.4
4.5

4.6

5.2
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5.3

בהתאם ,עורכת המבצע ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל חבות או אחריות כלפי
משתתפי המבצע בקשר עם המבצע ו/או ההטבה המשתתפת במבצע ו/או לכל
עגמת נפש או נזק אחר הקשור במימוש ההטבה ,ולא יהיו חייבים למשתתף או
לקמעונאי כל פיצוי היה וההטבה המשתתפת במבצע אינם לשביעות רצון המשתתף
או הקמעונאי מכל סיבה שהיא .לאסם אין כל אחריות ביחס לשוויה של ההטבה -
ככל שצוין באיזה פרסום של המבצע ,והמשתתפים פוטרים את אסם ו/או מי מטעמה
מכל חבות או אחריות ביחס להטבה.
עורכת המבצע תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול את האפשרות
למימוש הטבה אם סברה כי נעשה ביצוע של מרמה ,עבירה ,הפרת תקנון ,הפרת
דין או חוסר תום לב.
ההשתתפות במבצע מהווה ,לכל דבר ועניין ,ויתור סופי ובלתי חוזר על כל טענה,
דרישה ו/או תביעה נגד אסם ו/או חברת בת ו/או חברה קשורה שלה בקשר להטבה
ו/או למבצע.

.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 והקמעונאים בדבר שינוי התקנון,
ולעניין זה פרסום התקנון המעודכן באתר אסם ,אם וככל שיפורסם ,ייחשב עדכון
כאמור.
המשתתף והקמעונאי מצהירים ומאשרים ,כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר
מקורם באירוע שאינו בשליטתה של עורכת המבצע ו/או מי מטעמה לא ייחשבו
הפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכו אותם ביחד או לחוד בכל סעד ו/או זכות ו/או
תרופה.
משתתף או קמעונאי אשר יבטל רכישות ו/או יחזיר לאסם מוצרים שנרכשו במהלך
תקופת המבצע ו/או לא ישלם בגין רכישות כאמור ,השתתפותו במבצע תופסק והוא
לא יהיה זכאי להטבה או השתתפות במבצע זה לפי העניין.
המבצע ו/או תקנון זה אינו מהווה הצעה מאת אסם לציבור בכלל או למשתתף או
קמעונאי כלשהו ,והם אינם אלא הזמנה מטעם אסם לכל קמעונאי או משתתף להציע
לה את השתתפותו במבצע ,וזאת ,באופן ובתנאים המפורטים בתקנון זה ,בשלמותם
ובהם בלבד .יובהר כי עורכת המבצע רשאית להתנות כל התקשרות עם קמעונאי
וצירופו למבצע בתנאים ובמגבלות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.
כל משתתף ,בעצם השתתפותו במבצע ,מצהיר ומאשר כי עמד בכל התנאים
המפורטים בתקנון.
תקנון זה מנוסח משיקולי נוחות בלבד ,בלשון זכר ,אך ההשתתפות במבצע מיועדת
לגברים ולנשים כאחד.

5.4
5.5

6.2

7.2

7.3
7.4

7.5
7.6
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7.7
7.8

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר
כלשהו של המבצע ,תגברנה הוראות תקנון זה.
ניתן לעיין בתקנון המבצע באתר אסם ובאתר הקמעונאי בכל עת.

נספח א'  -רשימת קמעונאים וסניפים
פרטי הקמעונאי:
שם החברה :ספרינט מוטורס בע"מ
ח.פ511375032 :.
כתובת :דרך ראשון לציון  ,6נס ציונה
רשימת סניפי הקמעונאי:
עיר

מס"ד

שם חנות

כתובת

1

א.ת.עמק חפר

אלכסנדר ינאי 5

עמק חפר

2

אבו סנאן

כפר אבו סנאן

אבו סנאן

3

אום אל פאחם

אום אל פאחם רחוב ראשי

אום אל פאחם

4

אופקים

רח' הרצל  1א.ת .צפוני אופקים

אופקים

5

אור יהודה

החרושת  2א.ת.חדש אור יהודה

אור יהודה

6

אזור

מערב  -אזור מחלף השבעה לכיוון

אזור

7

איכסאל

כפר איכסאל

איכסאל

8

אילת

כביש ערבה ,כניסה צפונית לאילת

זיו אילת
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עיר

מס"ד

שם חנות

כתובת

9

אילת

חוף אלמוג אילת

אלמיג

10

אספלט דרום

דרך ב"ש-דימונה א.ת.עמק שרה

אספלט דרום

11

אריאל

בכניסה לאריאל

אשל השומרון

12

אשדוד

דרך מנחם בגין  1אשדוד

עד הלום

13

אשדוד

רח' המדע  35א.ת.צפוני אשדוד

אשדוד צפון

14

אשדוד

שד' בני ברית  82אשדוד

בני ברית

15

אשדוד

רח' הרצל/מנחם בגין אשדוד

אשדוד סיטי

16

אשדות יעקב

קיבוץ אשדות יעקב

אשדות יעקב

17

אשקלון

כניסה דרומית

אשקלון

18

אשקלון

מרכז מסחרי אפרידר אשקלון

אפרידר אשקלון

19

באר יעקב

ל"רחוב צה

באר יעקב

20

באר שבע

דרך מצדה 288

מצדה

21

באר שבע

רח' המלאכה-יציאה דרומית

נחל באר שבע

22

באר שבע

דרך חברון 141

מכתשים

23

באר שבע

דרך הנשיאים

הדס

24

באר שבע  -בן גוריון

ש"יצחק נפטא ב דרך חברון פינת

בן גוריון

25

ביר אל מכסור

כביש שפרעם  -צומת המוביל

ביר אל מכסור

26

בית אלפא

קיבוץ בית אלפא

בית אלפא

27

בית ג'אן

מבואות בית ג'אן

בית ג'אן

28

בית שאן

גשר השלום-בית שאן

גשר השלום

29

בית שאן

אזור תעשיה בית שאן

בית שאן

30

בית שמש

רחוב יגאל אלון  22בית שמש

בית שמש

31

בני ברק

רח' השומר/יצחק נפחא בני ברק

בני ברק רימונים

32

בת ים

קוממיות ( 3ליד בית העלמין)

קוממיות

33

גבעת אולגה

צומת אולגה-חדרה

מול חוף

34

גבעת עדה

גבעת עדה

מפגש עדה

35

גבעת שמואל

רחוב הזיתים  94גבעת שמואל

אור בגבעה

36

גדרה

רח' הרצל 4

הבילויים גדרה

37

דימונה

אזור תעשיה דימונה

דימונה

38

דרום תל אביב

רח' קיבוץ גלויות

מרכזים

39

הוד השרון

דרך השרון  61הוד השרון

רמתיים

40

הרצליה  -אילוש

הרצליה ,שד' מנחם בגין

אילוש

41

זכון יעקב

שד' נילי  50זכרון יעקב

זכרון יעקב

42

חדרה

רח' חטיבת גולני  166חדרה

גיא בית אליעזר

43

חדרה

אזור תעשיה דרומי חדרה

קפלן חדרה

44

חדרה

כביש  4רופין-חדרה

ענבר חדרה
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עיר

מס"ד

שם חנות

כתובת

45

חדרה

רח' חטיבת הנח"ל  30חדרה

גני טובה

46

חדרה

צומת כיכר המשטרה חדרה

חדרה העיר

47

חדרה

רחוב צה"ל  48חדרה

צה"ל חדרה

48

חולון

רח' המרכבה  47א.ת.חולון

מרכבה

49

חורפיש

כפר חורפיש

חורפיש

50

חיפה

משה דיין  22חיפה

משה דיין

51

חיפה

רח' החלוץ 17חיפה

הדר

52

חיפה

רח' בר יהודה  57ליד גשר פז חיפה

בר יהודה

53

חיפה

צ'ק פוסט חיפה

צ'ק פוסט אופיר

54

חיפה

כביש חיפה קריות-מפרץ חיפה

א.קורן

55

חיפה

אבא חושי  111חיפה

דניה

56

חיפה

אזור הנפט חיפה

קישון

57

חיפה

שד' ההסתדרות  211חיפה

תלתן

58

חיפה

דרך רופין/שמשון

ורדיה

59

חיפה  -בת גלים

דרך יפו ,154חיפה

בת גלים

60

חיפה  -שער עליה

שדרות ההגנה חיפה

שער העליה

61

חיפה  -תחבורת

חיפה 44,חטיבת גולני

תחבורת

62

טבריה

א.ת.טבריה עילית

טבריה עילית

63

טייבה

כביש 444

טייבה

64

יסוד המעלה

כביש יסוד המעלה-קרית שמונה

יסוד המעלה

65

ירוחם

צומת ירוחם

ירוחם

66

ירושלים

שד' וייצמן  1רוממה ירושלים

הבירה

67

ירושלים

רח' אומן  1תלפיות ירושלים

תלפיות

68

ירושלים

רח' דוד בנבנישטי ירושלים

מלחה

69

ירושלים

שכונת רמות ירושלים

רמות

70

ירושלים

רח' הרצל  122פינת תרצה

סמדר

71

ירושלים

72

כביש 77

רח' המלמד  7גבעת שאול
כביש ( 77בין צומת בית רימון לצומת
גולני)

הר נוף
המשתלה בית חי

73

כביש 79

כביש ( 79מצפה עדי-שפרעם)

צומת עדי

74

כביש יגור נשר

כביש יגור נשר

יגור

75

כביש יקנעם מגידו

כביש יקנעם מגידו

עוקף יקנעם

76

כפר אדומים

כביש מעלה אדומים-יריחו

כפר אדומים

77

כפר בוקעתא

כפר בוקעתא רמת הגולן

בוקעתא

78

כפר חורה

צומת שוקת-ערד

חורה

79

כפר חסידים

צומת זבולון,בכניסה לכפר חסידים

כפר חסידים
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80

כפר טורעאן

כפר טורעאן

צומת גולני

81

כפר יונה

ת.ד 94.כביש  57כפר יונה

מבוא שומרון

82

כפר יפיע

כפר יפיע

יפיע

83

כפר ירכא

כפר ירכא

ירכא

84

כפר כבול

כפר כבול

כבול

85

כפר כמא

כפר כמא

כפר כמא

86

כפר מאכר

כביש עכו-צפת כפר מאכר

מפגש מאכר

87

כפר מעיליא

כפר מעיליא

מעיליא

88

כפר סבא

ויצמן  20כפר סבא

ויצמן-כפר סבא

89

כפר סבא

ויצמן  201כפר סבא

כפר סבא מזרח

90

כפר ריינה

כפר ריינה

ריינה

91

כפר תבור

בין צומת דבוריה לצומת כפר תבור

כוכב התבור (גזית)

92

כרמיאל

רח' החרושת 50

כרמיאל

93

כרמיאל

שדרות הנשיא  1כרמיאל

שרותי כרמיאל

94

מבוא ביתר

כביש -375מבוא בית"ר

יער בית"ר

95

מבשרת ציון

רחוב החוצבים  1מבשרת ציון

מעוז ציון

96

מג'דל שאמס

מג'דל שאמס

מג'דל שאמס (פסגת חרמון)

97

מגדל העמק

רח' הקישון

מגדל העמק

98

מושב סתריה

כביש  40מול מושב סתריה

סתריה

99

מושב שדי תרומות

מושב שדי תרומות

שדה תרומות

100

מושב שילת

כביש 443

שילת

101

מושב תרום

מושב תרום -בית שמש

הנשיא

102

מעלה אפרים

מעלה אפרים

מעלה אפרים

103

מצפה רמון

רח' הר עודד -5רובע דרכי הבשמים

מצפה רמון

104

משואות יצחק

קיבוץ משואות יצחק

משואות יצחק

105

משמר הירדן

מושבה משמר הירדן

משמר הירדן

106

נהורה

מושב נהורה

נהורה

107

נהריה  -עין שרה

נהריה-עכו,נהריה כביש

עין שרה

108

נחלים

כביש  40לוד-פתח תקוה

נחלים

109

נס ציונה

צ"ראשל  -כביש נס ציונה

עטרת

110

נס ציונה

רח' איזמל נס ציונה

פאואר סנטר

111

נצרת

כביש נצרת שפרעם

מבואות נצרת

112

נצרת

רח' פאולוס השישי  54נצרת

נצרת העיר

113

נצרת

רח' המוסכים -21נצרת

בוסתן נצרת

114

נצרת עלית

רח' מעלה יצחק

נצרת עלית

115

נתיבות

ד"ר סמילו איזור תעשייה נתיבות

נתיבות
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116

נתניה

הרצל  37נתניה

לחובר נתניה

117

נתניה

הרב יהודה אונטרמן א.ת .ישן נתניה

לב היהלום

118

ישראל נתניה  -גיבורי

נתניה שד' גיבורי ישראל

גיבורי ישראל

119

נתניה  -צומת השרון

א-נתניה"ת כביש החוף

צ .השרון

120

סעד

קיבוץ סעד

שובה

121

עוספיה

אבא חושי  106עוספיה

עוספיה

122

עילבון

כביש (65עילבון -נוגידת)

שדה עמודים

123

עילוט

כניסה ראשית לעילוט

עילוט

124

עכו

שדרות בן עמי/פינת הארבעה

עכו

125

עכו

צומת כפר מסריק כביש קריות עכו.

מפגש נעמן

126

עפולה

א.ת .עפולה

עפולה מזרח

127

עפולה

רח' הבנים ,כביש הסרגל עפולה

מפגש העמק

128

עפולה

רח' החטיבה  9עפולה

עפולה מרכז

129

ערד

לקניון דרך חברון צמוד

ערד

130

ערערה

כביש ואדי ערה

ערערה

131

עתלית

כניסה לישוב

עתלית

132

פתח תקווה

גיסין  63פתח תקווה

גיסין פ"ת

133

פתח תקווה

ת"פ רבניצקי  8סגולה

סגולה

134

פתח תקווה

הגזית  4פתח תקוה

ירקונים

135

צומת אחיהוד
צומת אליקים  -שער
כרמל

פארק בר לב-בין צומת אחיהוד לכרמיאל

בר לב

צומת אליקים

שער הכרמל

137

צומת כנות

א.ת.בני עיש

כנות

138

צומת מנגו

כביש עמיעד-טבריה

צומת מנגו (מגדל)

139

צומת עירון

כביש  65מול מחנה  80פרדס חנה

עירון

140

צומת פוריה

פוריה אלמות-יבניאל

פוריה עין הגליל

141

צומת שמשון

צומת שמשון

צומת שמשון

142

צפת

צומת ביריה-צפת

צפת ביריה

143

צפת

רח' ויצמן  2מתחם דובק צפת

צפת לב העיר

144

קדומים

כניסה לקדומים

קדומים

145

קיבוץ מאור

קיבוץ מאור

מאור

146

קיבוץ שיבולים

קיבוץ שיבולים

שיבולים

147

קלנסאווה

כביש עוקף קלנסאווה

קלנסאווה

148

קצרין

קניון חוצות

קצרין

149

קרית אתא

דרך כפר חסידים 1

מבואות אתא

150

קרית אתא

כביש ביאליק-קרית אתא

קרית אתא

136
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151

קרית ביאליק

דרך עכו 192

הקריון

152

קרית גת

צומת פלוגות

פלוגות

153

קרית גת

דרך הדרום 2

קרית גת

154

קרית חיים

קרית חיים ליד אצטדיון

קרית חיים

155

קרית ים

שד' ירושלים 50

קרית ים

156

קרית מלאכי

צומת קסטינה,קרית מלאכי

קסטינה

157

קרית שמונה

מרכז צבי-קרית שמונה

מרכז צבי

158

קרית שמונה

כניסה קרית שמונה

גליל עליון

159

ראש העין

שלמה המלך  1ראש העין

אבן העזר-ראש העין

160

ראש פינה

כביש ראש פינה-קרית שמונה

ראש פינה (כוכב הצפון)

161

ראשון לציון

רח' האצ"ל  22א.ת .ראשל"צ

אצ"ל

162

ראשון לציון

רוזנסקי 2

עמי

163

ראשון לציון

ספיר  2ראשל"צ

שלי

164

ראשון לציון

הרצל  26ראשון לציון

ברניצקי

165

ראשון לציון

כביש -44מול השוק הסיטונאי בצריפין

צריפין

166

ראשון לציון

דרך המכבים  22ראשון לציון

דנה ראשון

167

רגבה

מרכז מסחרי מושב רגבה

רגבה

168

רחובות

דרך הים  3רחובות

דרך יבנה

169

רחובות

בילו סנטר

בילו סנטר

170

רמלה

א.ת.רמלה

יינה רמלה

171

רמלה

הרצל  6רמלה

רמלה הבנים

172

רמלה

רח' הרצל  131רמלה

העיר רמלה

173

רעננה

התדהר  8א.ת.צפוני רעננה

הצור

174

שדה אליעזר

מושב שדה אליעזר

שדה אליעזר

175

שדה יואב

מושב שדה יואב

שדי יואב

176

שדרות

סימטת הפלדה  8שדרות

שדרות

177

שריד

קיבוץ שריד

שריד

178

תל אביב

רח' המלאכה 4תל אביב

בית מעיא

179

תל אביב

דרך נמיר  301תל אביב

אביב

180

תל אביב

דרך בן צבי  94ת"א

משגב

181

תל אביב

רח' אילת  45תל אביב

רח' אילת

182

תל אביב

דרך מנחם בגין  154ת"א

איילון

183

תל אביב

דרך מנחם בגין  132תל אביב

עזריאלי

184

תל אביב-יפו

שד' ירושלים  40יפו

יפו המזרקה

185

תל אביב  -מגדל סונול

פינת דוד חכמי  3דרך מנחם בגין 52

מגדל סונול

187

תל יוסף

צומת תל יוסף

עין חרוד-גלבוע
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נספח ב'  -רשימת המוצרים המשתתפים
תיאור

ברקוד
7290000066332

אפרופו קדמ50*36.גרם

7290111563928

אפרופו שוקולד מצונן 40*36גרם

7290104500572

אפרופו איטליאנו 50*36גרם

7290000066332

אפרופו 50*36גרם

7290106576223

אפרופו שוקולד 40*36גרם

7290100681138

אפרופו מאח50*3 6.גרם

7290106572959

אפרופו קלאסי מאח25*5 8.גרם

7290100681138

אפרופו מאח50*3 10.גרם

7290106571563

אפרופו 200*16גרם

7290000066349

אפרופו 100*20גרם

7290107875196

אסם בייגלה עיגולים מלח ים 300*12גרם

7290105691415

אסם בייגלה שמיניות ללא גלוטן 250*6גרם

7290000069920

אסם בייגלה טבעות מלח 300*9גרם

7290000081663

אסם בייגלה טבעות שומשום 300*12גרם

7290000060088

אסם בייגלה מקלות מלוחים 400*12גרם

7290000076133

אסם בייגלה שמיניות קטנות 400*12גרם

7290107878777

אסם בייגלה עיגולים בטעמים שום 300*12גרם

7290107878814

אסם בייגלה עיגולים בטעמים זעתר300*12ג

7290111560798

אסם בייגלה פלוס 300*9גרם

7290000071008

אסם בייגלה שטוחים מלח 60*24גרם

7290000070919

אסם בייגלה רשתות מלח 400*9גרם

7290106574953

אסם בייגלה שטוחים שומשום 300*9גרם

7290106574977

אסם בייגלה שטוחים עם מלח 300*9גרם

7290107878791

אסם בייגלה עיגולים בטעמים ברביקיו300*12ג

7290107870856

ביסלי מאנץ מקסיקני סרט 40*5 4גרם

7290109351315

אח של ביסלי סלסה פיקנטית סרט 70*5 6גרם

7290109351339

אח של ביסלי סלסה פיקנטית סרט 55*5 6גרם

7290109353470

אח של ביסלי מעושן 55*30גרם

7290109351339

אח של ביסלי סלסה פיקנטית 55*30גרם

7290109351292

אח של ביסלי ספייסי צ'ילי 55*30גרם

7290000468877

ביסלי בצל 55*24גרם

7290000467511

ביסלי ברביקיו 55*48גרם

7290000468747

ביסלי גריל 55*48גרם
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ברקוד
7290106578227

ביסלי גריל אקסטרים מעושן 55*24גרם

7290000467887

ביסלי פיצה 55*24גרם

7290001302194

ביסלי פלאפל 55*24גרם

7290111564819

אח של ביסלי מעושן 70*30גרם

7290109351315

אח של ביסלי סלסה פיקנטית 70*30גרם

7290111564932

אח של ביסלי ספייסי צ'ילי 70*30גרם

7290000066141

ביסלי גריל 70*48גרם

7290000066172

ביסלי פיצה 70*24גרם

7290000066134

ביסלי פלאפל 70*24גרם-חדש

7290000066158

ביסלי בצל 67*24גרם

7290000066165

ביסלי ברביקיו 67*48גרם

7290107870856

ביסלי מאנץ' מקסיקני 40*20גרם

7290107870870

ביסלי מאנץ' ספרדי 40*20גרם

7290107877824

ביסלי גריל מארז אחיד22*10 12גרם

7290111564406

ביסלי ברביקיו ייעודי מאח50*10 4.גרם

7290111564383

ביסלי גריל ייעודי מאח50*10 4.גרם

7290100686164

ביסלי ברביקיו מאח35*6 8.גרם

7290100686171

ביסלי גריל מאח35*6 8.גרם

7290107875271

ביסלי ברביקיו קדמ.מארז אחיד 55*4 10גרם

7290107874502

ביסלי גריל קדמ .מארז אחיד 55*4 10גרם

7290000066202

ביסלי בצל 190*25גרם

7290000066219

ביסלי ברביקיו 190*25גרם

7290000066196

ביסלי גריל 200*25גרם

7290000066226

ביסלי פיצה 200*25גרם

7290000066189

ביסלי פלאפל 200*25גרם

7290111564956

ביסלי במבה מיקס 200*18גרם

7290111567681

אח של ביסלי סלסה פיקנטית 200*16גרם

7290111567704

אח של ביסלי ספייסי צ'ילי 200*16גרם

7290111568206

ביסלי פארטי מיקס 150*24גרם

7290001302279

במבה קלאסי קדמ.שוק פרטי 60*48גרם

7290107876889

במבה במילוי קרם נוגט סטריפ נ.מ45*48.גרם

7290111566172

במבה לבבות 60*45גרם

7290001302279

במבה קלאסי 60*48גרם

7290107876889

במבה במילוי קרם נוגט 45*48גרם

7290111565847

במבה לבבות 80*40גרם

7290111565656

במבה נוגט 150*40גרם
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7290002260059

במבה יום הולדת 60*48גרם

7290000066295

במבה מתוקה מחומרים טבעיים 30*40גרם

7290000068770

במבה יום הולדת 80*40גרם

7290100687109

במבה במילוי קרם נוגט 60*36גרם

7290000066318

במבה קלאסי 80*40גרם

7290104509568

במבה קלאסי ללא גלוטן 80*24גרם

7290000072067

במבה במילוי קרם חלבה 60*36גרם

7290111565083

במבה מארז 25*15 6גרם

7290107879798

במבה יומולדת קדמ.מארז אחיד 15*10 20גרם

7290111564857

במבה מארז ייעודי 30*10 12גרם

7290107875158

במבה קלאסי קדמ.מארז אחיד 60*4 8גרם

7290105693341

במבה מאח25*10 15.גרם

7290000068893

במבה נוגט מאח60*4 8.גרם

7290006652027

במבה יום הולדת מאח15*20 12.גרם

7290107877619

במבה במילוי קרם נוגט מארז אחיד30*5 10גרם

7290107875172

במבה קלאסי קדמ.מארז אחיד 50*6 8גרם

7290100684764

במבה יום הולדת סרט25*8 6גרם

7290100685242

במבה מתוקה מחומרים טבעיים סרט 30*8 6גרם

7290000068787

במבה יום הולדת 25*108גרם

7290104508943

במבה קלאסי  200*18גרם

7290111564680

במבה במילוי אייסקפה 60*36גרם

7290111564680

במבה במילוי אייסקפה על סרט 60*6 6גרם

7290107874526

במבה בומבה 60*40גרם 2018

7290111565656

במבה נוגט 150*24גרם

7290000066264

דובונים 40*30גרם קדמ.ש.פ

7290006653857

דובונים ארנבונים חטיף תפוא40*30.גרם

7290000066264

דובונים 40*30גרם

7290000062242

דובונים שמנת בצל 40*30גרם

7290106572614

דובונים פיצה 40*30גרם

7290106572652

דובונים גן חיות 40*30גרם

7290104504228

דובונים קדמ.מארז אחיד 20*5 8גרם

7290106578241

דובונים 100*16גרם

7290111568770

דובונים כדורגל 40*30גרם

7290111567193

דובונים כדורגל 100*16גרם

7290000081168

צ'יפסי בטעם קלאסי בדצ 50*30גרם

7290106576391

צ'יפסי בטעם שמנת בצל בדצ50*30גרם
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תיאור

ברקוד
7290106576414

ציפסי בטעם מקסיקני בדצ50*30גרם

7290000073835

ציפסי מאח50*4 12.גרם

7290006982704

ציפסי מאח.בדצ20*10 6.גרם

7290000076126

אסם בייגלה שמיניות קטנות 80*24גרם

7290104505010

אסם בייגלה שטוחים מלח על סרט60*6 4ג

7290000071008

אסם בייגלה שטוחים מלח 60*24גרם

7290111566370

אסם בייגלה עיגולים זעתר טעימות 30*120גרם

7290106570023

אסם בייגלה שטוחים שומשום כלפ250*12.גר

7290106570177

אסם בייגלה שטוחים מלח כלפ250*12.גר

7290111564703

אסם בייגלה שמיניות שוקולד 40*14גרם

7290111560811

ביסלי מאנץ אמריקאי 40*20גרם

7290104505775

ביסלי גריל מארז קדמ200*2 12 .גרם

7290106578692

במבה ביסלי מיקס 80*36גרם

7290111566066

במבה ביסלי בצל מיקס 80*36גרם

7290111567599

ביסלי הוט צ'יפוטלה 62*24גרם

7290111567650

ביסלי הוט ח'בנרו 62*24גרם

7290111567599

ביסלי הוט ציפוטלה סרט 62*6 4גרם

7290109354613

במבה פורים כלפ 60*35גרם

7290111566080

במבה לבבות מארז כלפ 25*8 15גרם

7290111564598

במבה בראוניז וניל על סרט 60*6 6גרם

7290111564598

במבה במילוי קרם וניל ובראוניז 60*36גרם

7290109352688

במבה במילוי בטעם ביסקוויט קרמל 60*36ג

7290000066431

פופקו חמאה ודבש כלפ80*40.גרם

7290000066431

פופקו חמאה ודבש 80*40גרם
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נספח ג'  -דוגמת המגבת המשתתפת במבצע
ברקוד7290112960184 :
מגבת מייקרו פייבר ממותגת "במבה"
1דוגמת המגבת המשתתפת במבצע  ,מגבת מייקרו פייבר ממותגת" במבה" ,ברקוד7290112960184 :
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