
 'יחד, עושים טוב' –תקנון הפעילות 

 

 2021במאי  31 ה תעניק לך החל מקבלת הודעה על הצטרפותך למהלך ועד (להלן: "שטראוס")שטראוס גרופ בע"מ  ❖

 .לכל התקופה₪  250 שוברים דיגיטליים ייעודיים לרכישת מוצרי שטראוס בסך זכאות של  (להלן: "תקופת הפעילות")

 כל אחד₪  50שוברים בסך חמישה  (.להלן: "האפליקציה")יעודכנו בחשבון שלך באפליקציית שטראוס+  השוברים ❖

 .לרכישת מוצרי שטראוס בלבד

אפליקציה הציה מותקנת בטלפון הנייד שלך. במידה ולוודא כי האפליק לצורך קבלת השוברים בתקופת הפעילות צריך: ❖

עם אותם  את אפליקציית שטראוס+שוב להקליק על הקישור שישלח אליך במסרון ולהוריד כבר לא מותקנת, יש 

 פרטים כמו בפעם הקודמת. ה

 50 שלטעינה ארגון 'לתת' לשטראוס וכוללים מספר טלפון סלולרי ושם מלא בלבד. מידע זה מאפשר פרטיך יועברו מ ❖

שוברים לחשבונך באפליקציית שטראוס+. הפרטים ישמרו כחלק ממאגר מאובטח ולא יועברו  5שיזכו אותך בנקודות 

י הטלפון שהועברו ע"י ארגון טענו עבור מספרוהשוברים ילגורם נוסף, אלא אם יידרש לצורך תפעול האפליקציה. 

 דרכו ניתן יהיה לממש את ההטבה. 'לתת', מספר טלפון אחד למשפחה. זהו מספר הטלפון היחיד

 המידע האישי שמסרו משתתפים בעת ההרשמה לאפליקציית שטראוס+, ישמר בהתאם לתנאי מדיניות הפרטיות של ❖

 האפליקציה.

ברשתות  לממש אותםלהוריד ובאפליקציה וניתן יהיה ברים לסופר שו –יחד עושים טוב טענו בקטגוריית והשוברים י ❖

 . 31.5.2021עד ל  השיווק

: באפליקציהובכפוף להגבלות אשר צוינו לפי בחירתכם, בלבד רשתות הבאות המימוש השוברים יתבצע באחת מ ❖

 . טיב טעם. 5 , מגה בעיר ושוק מהדריןיינות ביתן.4 רשת ויקטורי.3רמי לוי .2  שופרסל.1

 בעת הורדת האפליקציה תתבקשו לתת אישור לקבלת דיוור ישיר משטראוס. הדיוור יכלול, בין היתר, מידע הנוגע ❖

מובהר כי בכל עת תוכל להסיר עצמך  להרשמה לאפליקציה, עדכון בנושא השוברים ומידע חשוב אחר הקשור לפעילות.

 מרשימת הדיוור.

 . נקודות 50 -את חשבונך בנטעין צורך קבלת הנקודות. אנחנו אחרי ההרשמה, לא נדרשת פעולה נוספת מצדך ל ❖

 קיימת קטגוריה נוספת באפליקציה עם שוברי קנייה ברשתות השיווק, אשר מתומחרת בכמות נקודות שונה וגבוהה ❖

משמעותית. השוברים בקטגוריה המיוחדת למשתתפי הפעילות מתומחרים בכמות נקודות סמלית והנקודות שיועברו 

 לחשבונך יאפשרו לממש אותם.

 -התוקף השוברים לניצול בסופרים הוא עד . לא ניתן יהיה לצבור שוברים. עם פקיעת תוקפם ימחקו שוברים שלא ינוצלו ❖

31.5.2021  . 

 , אנחנו כמובן מזמינים אותך להשתמש באפליקציית שטראוס+ בהתאם לתנאי השימוש שלמעבר לפעילות זו ❖

האפליקציה, לצלם קבלות קניה ולצבור נקודות. ניתן לצלם גם את הקבלות בגין רכישה באמצעות השוברים שהוענקו 

 . בפעילות זאת ולצבור עליהן נקודות

 .6860לפנות באמצעות שירות הצרכנים בטל'  לתמיכה טכנית ומענה לשאלות לשימוש באפליקציה ניתן ❖


