
 

  (2019)טלפארמה  אתר ללא מע"מתקנון מבצע 
 

    כללי. 1 
 

 באתר א. תקנון זה נועד להסדיר ולקבוע את תנאי המבצע, כהגדרתו להלן, בנוגע לרכישת מוצרים
 הראשון הישיר המרקחת בית -טלפארמה חברת של האינטרנט

 )1999( בע"מ   ("החברה"  )להלן: הוגדרו   מספר  מוגבל   של   יחידות במסגרתו

 למימוש לעסקה.
 

 פריט  מהמק"טים  המשתתפים  במבצע  המנויים –"  המוצרבתקנון  זה,  המונח  " ב.
 בנספח א' לתקנון זה.

 עצם  הרכישה  של  מוצר   ג. תחשב להסכמה בלתי חוזרת ובלתי מסויגת להוראות
 תקנון זה.

 

 לפרסומים זה תקנון הוראות בין כלשהי התאמה-אי או סתירה של מקרה בכל   ד.
 אחרים כלשהם בקשר עם המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.

 

 שלא ככל זה, תקנון לפי בתוקף תהיינה החברה אתר בתקנון הקבועות הוראות   ה.
 שונו במפורש בתקנון זה.

 

 במבצע ההשתתפות בלבד. נוחות משיקולי זכר בלשון מנוסחים זה תקנון תנאי    ו.
 בהתאם להוראות תנאי תקנון זה מיועדת ומופנית לגברים ולנשים כאחד.

 

 בתקנון המפורטים התנאים כל של המצטבר לקיומם בכפוף בתוקף יהיה המבצע   ז.
 זה.

 

 המבצע  אינה מעניקה הטבות או  מתנות נוספות  מלבד המצוין  ח.   יובהר  כי  עורכת
 במבצע זה.

 

 אתר בכתובת המבצע, תקופת במשך החברה של האינטרנט באתר יוצג זה תקנון  ט.

 האינטרנט www.epharma.co.il .(""אתר החברה )להלן:

 

 
 

 "אתר ללא מע"ממבצע " - שם המבצע. 2
 ".("המבצע )להלן:

 

  תקופת המבצע   3.
 

 ".("תקופת המבצע המבצע יהיה בתוקף כמפורט בנספח א' לתקנון זה )להלן:   א.
 

 החברה  שומרת  לעצמה  את  הזכות  לשנות  את  תקופת  המבצע  או  לבטלו,  וכן   ב.
להוסיף או לגרוע מרשימת המוצרים המשתתפים במבצע, שווי ההטבות העומדות 

 וכן לנקוט בכל פעולה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שתינתן על לחלוקה
 הודעה מראש שתפורסם באתר החברה. כך

 

משתתף  . 4 



א. משתתף במבצע, כהגדרתו בתקנון זה, הוא כל מי שעומד בתנאים המצטברים 
 משלוח והזמין המבצע בתקופת החברה באתר רכישה שביצע פרטי צרכן הבאים:

 המוצרים שרכש, בכפוף לתנאים המנויים בתקנון זה. לקבלת
 

  מהות וכללי המבצע   5.
 

א.  כל משתתף רשאי לרכוש  במסגרת עסקה )כהגדרתה להלן( מוצר מן המוצרים  
 שלא בכמות וזאת מבצע למחיר בהתאם א' שבנספח בטבלה מטה המפורטים

 תעלה על  כמות  המימושים  המפורטת  בטבלה  עבור  אותו  מוצר,  בתוך  תקופת
 –  זה  לעניין  .("ההטבה"  )להלן:  מוצר  אותו  עבור  בטבלה  המפורטת  המבצע

 הזמנה שנעשית  באתר החברה  למוצר  או למספר מוצרים אשר  שולם – "עסקה"
 במאוחד על ידי המשתתף ואשר תואם לה משלוח במסגרת ההזמנה. עליה

 

 עורכת  המבצע  אינה  אחראית  לכל  נזק,  ישיר  או  עקיף,  ולכל  הוצאה  שתגרם   ב.
 למשתתף במבצע ו/או לכל אדם אחר בקשר עם השתתפותו במבצע זה.

 

 תנאי  התשלום  בגין  המוצרים הינם  בהתאם לתנאי  ההתקשרות בין החברה לבין  ג.

 המשתתף ובהתאם לתקנון האתר.
 

  ביטול עסקה   6.
 

 ביטול עסקה יתבצע בהתאם למדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים של החברה.  א.
 

 הסר ספק, משתתף שביטל את העסקה, בהתאם למדיניות ביטול עסקה והחזרת למען ב.

מוצרים  של  אתר  החברה,  ישיב  את  המוצר  שרכש במסגרת המבצע, על כל חלקיו 
ובהר כי הסכום בו יזוכה המשתתף יהיה ואביזריו באריזתו המקורית וללא כל נזק. מ

הסכום אותו שילם בפועל )לאחר ההנחה של המבצע( בניכוי כל סכום אותו רשאית  
 החברה לנכות ע"פ דין. למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכום ההחזר יהא הסכום לאחר

 פתקית הצגת כנגד יינתן הזיכוי הפריט. בגין המשתתף קיבל אותה ההנחה
 עם אמצעי התשלום באמצעותו בוצע התשלום.יחד  קניה

 

  הדין החל   7.

 השיפוט סמכות בלבד. הישראלי הדין הוא ממנו הנובע וכל זה המבצע על החל הדין
 נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד. הייחודית

 

*****



 מהות המבצע -נספח א 

 שמפורטים מטה., למעט חריגים אתר ללא מע"מכל ה

 

 

 שווי ההטבה  המוצר
תקופת המבצע בין התאריכים המופיעים מטה או עד 

 גמר המלאי )המוקדם מביניהם(

 מטהשמפורטים כל מוצרי האתר , למעט חריגים 
מהמחיר המופיע  14.53%

 באתר
17.12.2019-19.12.2019 

   
  

 עליהם לא יפעל המבצע –בהנחת מחירים אין כפל מבצעים והטבות. כלומר, מוצרים שבמבצע    •

 )מוצרים/קטגוריות שלא משתתפות במבצע(:  החרגות

1) OTC  )כל מה שתחת קטגוריה זו לא נכלל במבצע –)תרופות ללא מרשם. 
  גם הם לא נכללים במבצע זה. –בשמים(  30מבצעי הבשמים בהנחת מחיר )כ –שבמבצע כרגע  בישום (2
  גם הם לא נכללים במבצע זה. - יהיו בהנחת מחיר  – מארזי טיפוח (3
   גם הם לא נכללים במבצע זה. – יהיו בהנחת מחיר – שקלים 8-קטגוריית מוצרים ב (4

 

   הטבת מעממקבלים הנחת מחיר ומוחרגים ממבצע 
   8 מד חום דיגיטלי 7290005380440 37482
   8 מ"ל 250ג'ל היגייני לידיים  7290017019369 99053



   8 75קלינקס לושן קופסא  36000258295 89645

   8 מורז מגן שפתיים רימונים 7290012702617 67503
   ML75 NIVEA 8קרם רב שימושי   5201178801030 43567
   8 יח  לימון 50מגבונים לניקוי כל סוגי המשטחים  7290100412343 97480
   8 יח  מנטה 50מגבונים לניקוי אמבטיה ושירותים  7290100412442 97481
   8 יח  לבנדר 50מגבונים לניקוי אמבטיה ושירותים 7290100412459 97482
   8 יח פרחי בר 50מגבונים לניקוי כל סוגי המשטחים  7290100412435 97483
   8 יח  לבנדר XL 40מגבונים לניקוי אמבטיה ושירותים  7290111091513 97484
   8 מברשת שיניים קולגייט זיג זג מדיום שלישיה 6001067023777 97596
   8 יח פרחי בר XL 40מגבונים לניקוי כל סוגי המשטחים  7290100413593 97485
   8 ספריי מילוי אוטומטי אואזיס אייר וויק 7290101869788 97552
   8 אייר וויק ספריי מילוי אוטומטי היער הקסום 7290101869917 97553
   8 אייר וויק ספריי מילוי אוטומטי חטאים מתוקים 7290101869771 97554
   8 ספריי מילוי אוטומטי חלום ליל קיץ אייר וויק 7290101869795 97555
   la belle 8סכיני גילוח חד פעמי עשיריה  7290014648081 98711

   8 מל 750פלמוליב שקוף אוקסי  7290100658338 100372
   8 מל 750פלמוליב שקוף קלאסי  7290002730262 100370
   8 מל 750פלמוליב שקוף לימון  7290001305188 100371
   399 השלבים קליניק 3מארז מיוחד  20714950583 97201
97203 607710072121 MASTER CLASS 299 סט איפור מלא   
   134.9 תיק פפ סטאר 20714888824 97202
   29.9 מארז דאב חגיגי 7290112491336 96863
   29.9 מארז אקס לגבר 7290112491343 96862



   CAMERA EYE 289.9סט מברשות  607710068773 97200
   109.9 סט צלליות סמוקי 607710056169 97206
   43.9 מארז טרזמה לחג 7290112493415 97476
   43.9 מוצרים 3מארז דאב ארצי  7290112495211 91070
90873 3595471045010 mercedes-banzv club 129.9   
   249.9 2השלבים מס  3סט  20714660819 55676
   64.9 מארז בנות מיני מאוס 8697659234072 98731
   64.9 מארז בנות נסיכות 8697659234089 98721
   39.9 2017קרמה מארז מן קולפסח 7290014397668 41897
   39.9 2017מארז מן אנרג'י.פסח-קרמה 7290013848444 24297
   Crema 39.9מארז פרח מים  7290013848482 96019
   39.9 2017קרמה מארז מן קולפסח 7290014397668 41897
73569 3600523428663 REVITALIFT LASER DAY CRE. 

הנחה על 
בשמים 
 )ממשיך(

  
33454 3600531143459 MAYBEL.MAS.VE.COL.LASH SE   
44037 3600541928169 GARNIER PURE ACT.SPOT CTR   
84898 3600540928863 GARNIER MIN.ROLL INVISI   
   300אלביב מסכה קולור פרוט  3600522344070 94676
76280 3600541466197 GARNIER DEO.5SPR.COTT.FRE   
   מל שחור 100נרסיסו(א) אדט  3423470890020 94141
   מל 100אקספלורר לגבר אדפ  מונבלאן 3386460101035 98382
   מל75קלואה לאב סטורי אדפ  3607342635876 95076
   100מונבלאן לגנד (ג) אדט  3386460032681 94129
   מל 125איסימיאקי (ג) אדט  3423470311365 94134



   מל 100דולצה לייט בלו אישה חדש אדט  3423473020233 97328
   מל 125הוגו בוס הוגו מן אדט  737052713984 98596
   מ"ל 90נרסיסו פאוודר א.ד.פ  3423478840652 96369
   מל 75איסי מיאקי לו בלו לגבר אדט  3423470485189 98450
   90איסימיאקי אישה פיור נקטר אדפ  3423474846153 98155
   מל 200 הוגו בוס בוטלד גבר אדט 737052189765 98604
   מ"ל75מונבלאן ליידי אמבלם אליקסיר אדפ  3386460081931 98535
   מל 50נרסיסו נרסיסו פודרה אדפ  3423478840454 98551
   מל 75קלואה נומאד אדפ  3614223113347 96550
   מל 100גוצ'י בלום אשה אדפ  8005610481005 98591
   מל 75פרימייר אשה אדפ גוצ'י  737052495613 98234
   מל 125הוגו בוס רוורסד אדט לגבר  3614225296536 98377
   יח 3מ"ל  60שאנל צאנס א.ד.ט  3145891361001 98667
   יח 3מ"ל  60שאנל בלו א.ד.ט מארז  3145891238006 98666
   יח' 3מ"ל  60ספורט מארז  שאנל אלור 3145891078008 98665
   מל 100נרסיסו רודריגז פיור מאסק אדפ  3423478515956 97939
   מל 90נרסיסו רודריגז רוג' אדפ  3423478844858 97935
   מל אדט 150שאנל בלוי  3145891074802 97934
   מל 150שאנל צאנס אדט  3145891264906 97930
   מל 100שאנל צאנס טנדר אדט  3145891263206 97929
   מל אדפ 100טום פורד נואר  888066015509 97928
   מל אדפ 100טום פורד נואר פור פאם  888066034630 97926
   מל100לה קוסט פולו לבן )ג(אדט  737052413174 96769



   10פולו שחור(ג)אדט לה קוסט 737052662664 94161
   100קוקו מדמואזל שאנל אדפ  3145891165203 95083

      

 ללא מעמכלומר עליה לא תפעל הטבת  - הטבת ללא מעמכל קטגוריית תרופות ללא מרשם גם מוחרגת ממבצע 

 


