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 הגדרות .1

 מבצע קידום מכירות, מבוסס יעדים, הנערך בהתאם להוראות תקנון זה.  ":המבצע"

, ת"ד  2, רח' הרימון  מקבוצת אסם סחר, שותפות מוגבלת  - פורינה    :"פורינה "  /  "עורכת המבצע"
   .60850, שהם 934

"המוצרים"  / במבצע"  המשתתפים  המשווקים    :"מוצרים  )בלבד(  חיים  לבעלי  מזון  מוצרי 
 . לתקנון זה  כנספח א'המצורפת  באמצעות פורינה, כמפורט ברשימה

  ו/או מי מטעמה  עורכת המבצעקיבלו מלקוחות פורינה אשר    :"/ "משתתפי המבצע  "משתתף"
כאשר בחירת הלקוחות אשר יוכלו להשתתף  ,  במבצע זה  את השתתפותם  יםהמאשר  הודעה בכתב
 . של עורכת במבצע לפי שיקול דעתה הבלעדיבמבצע תהא 

, כפי  משתתפי המבצעאשר נעשו על ידי    עורכת המבצערכישות בפועל של המוצרים מ  :"רכישות"
י  התקבלו אצל משתתפ ו   סופקו  , ואשרעל ידי עורכת המבצעשיצוין בחשבוניות העסקה שתוצאנה  

 בלבד.  כהגדרתה להלן במהלך תקופת המבצע המבצע

רכישהדיע" רכישות    :"י  שהיעדי  עורכת  י מוצרים  בידי  פרטני  באופן  משתתף  כל  עבור  יקבעו 
. למען  זה  לתקנון  6.1כאמור בסעיף  יקבל כל משתתף  בהודעה ש   המבצע, לפי שיקול דעתה הבלעדי

 הסר ספק יובהר כי יעדי הרכישה לא כוללים מע"מ.  

לתקנון    בנספח ב'סט הכולל מכונת קפה של נספרסו וקפסולות קפה כמפורט  :  "מתנה / מתנות"
בו יוכל לזכות מבין הסוגים המפורטים   עורכת המבצע תקבע עבור כל משתתף את סוג המתנה .זה

ב' בנספח  פי שיקול דעתה.    באמור  ו/או    לעורכתעל  זכות בלתי מוגבלת להחליף  המבצע שמורה 
ו/או את   מעת לעת, והכל לפי שיקול  שה  המתנות שיינתנו לכל יעד רכי  שווילשנות את המתנות 

   .דעתה הבלעדי ובכפוף לאמור בתקנון זה להלן

 . www.osem.co.il  וכתובתאתר האינטרנט ש: "אתר אסם"
 

 נספחים  .2

 לתקנון זה מצורפים: 

 ;רשימת המוצרים המשתתפים במבצע - נספח א' 

 רשימת המתנות.  – נספח ב' 

 מטרות המבצע  .3

ייקבעו יעדי רכישות מוצרים עבור    , במסגרתוהלעידוד רכישת מוצרי עורכת מבצעפורינה  3.1
. לאחר תום תקופת  כל משתתף באופן פרטני בידי עורכת המבצע, לפי שיקול דעתה הבלעדי

ביעדי הרכישה שנקבעו    המשתתפים  במידה ועמדו  ,המבצע )ובכפוף להוראות תקנון זה(
מבצע תיצור קשר עם המשתתפים הזכאים  העורכת  ,  ("המשתתפים הזכאים")להלן:    להם

  .לתקנון זההמתנה להם הם זכאים בהתאם   ת מסירצורך ל

בזאת במפורש, כי השתתפות במבצע נעשית על אחריות המשתתף בלבד, וכי בכל    מוצהר 3.2
מקרה השתתפות במבצע לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה בעקיפין  

עורכת המבצע ו/או מי    או במישרין עם המבצע, ניהולו, תוצאותיו ו/או כל הכרוך בו כלפי
 מטעמה. 

 תקופת המבצע  .4

 (."תקופת המבצע")להלן:  30.9.2020ויסתיים ביום   1.8.2020יחל ביום המבצע  4.1

המבצע רשאית לשנות את מועד תחילת המבצע ו/או את מועד סיום המבצע, לרבות    עורכת 4.2
להאריך, לקצר או לקטוע, ללא הודעה מראש. בכלל זה רשאית עורכת המבצע לקבוע, כי  

 לא יחולקו מתנות כלל.  המבצעבתקופת  

http://www.osem.co.il/


 

3 
 

 השתתפות במבצע  .5

בפני    שתתפותהה 5.1 פתוחה  פורינהבמבצע  המבר  שא  לקוחות  מעורכת  הודעה קיבלו    צע 
 .  להלן  6.1כאמור בסעיף  במבצע זה את השתתפותםהמאשרת 

המבצע  5.2 משתתף   עורכת  של  השתתפות  להפסיק  ו/או  למנוע  הזכות  את  לעצמה  שומרת 
כלשהו / קבוצת משתתפים כלשהי במבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, ומבלי לגרוע  
התחייבות   ו/או  זה  תקנון  הוראות  את  משתתף  יפר  בו  מקרה  בכל  האמור,  מכלליות 

אית לבטל את השתתפותו  רשעורכת המבצע  , תהא  עורכת המבצעמהתחייבויותיו כלפי  
במבצע ו/או את זכייתו. המשתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד  

 בקשר עם האמור לעיל.  עורכת המבצע

   מהלך המבצע .6

עורכת המבצע הודעה בכתב לכל    או תמסור   תשלח  , וטרם תקופת המבצע,במסגרת המבצע 6.1
בהוד במבצע.  השתתפות  על  המודיעה  ימשתתף  זו  עבור  וגדרעה  יעדי    המשתתפיםכל  ו 

, וכן תצוין המתנה לה יהיה  באופן פרטני בידי עורכת המבצע  להם  אשר הותאמורכישה  
  לפי שיקול דעתה הבלעדי   הכל, וזכאי המשתתף ככל שיגע ליעד הרכישה בתקופת המבצע 

בדבר ההשתתפות    בכל מקרה של ספק  כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.ובהתאם וב
 יש לפנות לאיש הקשר הרלוונטי אצל עורכת המבצע לקבלת פרטים.  מבצעב

ביעד הרכישה   משתתף  עמידתו של כלבמהלך תקופת המבצע תחשב עורכת המבצע את   6.2
לו. יובא    שנקבע  ביעד הרכישה של כל משתתף  כי לצורך חישוב העמידה  מובהר בזאת, 

משתתף יוכל  הבחשבון רכישות שהוזמנו וסופקו בפועל למשתתף בתוך תקופת המבצע.  
הרכישה   ביעד  עמידתו  באופן  המבצע  תקופת  במהלך  לאיש  להתעדכן  פנייה  באמצעות 

 הקשר הרלוונטי אצל עורכת המבצע.

ו  אשר יחייב  םה עורכת המבצעבפועל אצל    ושנקלט  הנתוניםהר כי, רק  למען הסר ספק יוב  6.3
בהתאם לתקנון זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות במקרה של תקלות טכניות    אותה

נתונים  לזכות משתתף ו/או שיבוש ברישום    נתוני הרכישות שימנעו, בין השאר, את עדכון  
לא ניתן לערער על תוצאות המבצע ו/או    העמידה ביעד הרכישה,ו/או שיבוש חישוב    אלו

ואין    עורכת המבצעעל כל עניין הנוגע אליו, וקביעתה של   ומוחלטת  בעניין תהא סופית 
 אחריה דבר. 

על יעדי הרכישה הרלבנטיים שנקבעו לו, לא יהא זכאי    סך הרכישות שלו יעלו משתתף ש 6.4
תהא לו כל טענה ו/או תלונה  לקבל כל מתנה מעבר למתנה בגין עמידה ביעד הרלוונטי, ולא  

 בהקשר זה. 

כי   6.5 יוכל להיות זכאי ולקבל מתנה אחת בלבד, ללא תלות  בכל מקרה  יובהר  כל משתתף 
 בשווי השוק של המתנות. 

 מתנות ת המסירהליך  .7

המבצע   7.1 תקופת  תום  המבצע לאחר  מטעמה  עורכת  מי    משתתפיםה  עם  קשר  יצרו   ו/או 
תאם מולם  ללהם על זכייתם, וכדי להודיע    הרכישה שנקבע להםאשר עמדו ביעד    הזכאים

על  המתנה.    ומועד מסירת  את אופן בכפוף לחתימה    קבלת   אישורקבלת המתנה תעשה 
 . מתנה

באמור    ו/או מי מטעמה  הגיב לפניית עורכת המבצע  משתתף אשר מכל סיבה שהיא לא 7.2
מכל    לקבל את המתנה   בחר שלאלעיל, ו/או לא הגיע לקבל את המתנה ו/או    7.1בסעיף  

   הזכייה., לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי ו/או הטבה בגין אי מימוש סיבה שהיא

ערך -להמיר מתנות בכסף או בשווה  להחליף מתנה באחרת ו/או   מובהר, כי אין אפשרות 7.3
   לקבלן., וכי המשתתף לבדו רשאי מתנות הן אישיותאחר. כן מובהר, כי ה

רשאית לספק למשתתף מתנה שונה, בהתאם לאילוצי מלאי    המבצע  עורכתעת תהא    בכל 7.4
מתחייבת להודיע על מתנות שאזלו מן    האינעורכת המבצע    שיקול דעתה הבלעדי.  על פי  או

 . המלאי
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 מיסים  .8

בכל  המשתתף   8.1 יישא  והתשלומים הכרוכים מקבל המתנה  העלויות, המיסים, ההוצאות 
לכך  בקשר  המתאימות  הרשויות  מול  הדרושים  ההליכים  כל  לנקיטת  ויפעל  בקבלתה, 

 לא תהיה מחויבות כלשהי בקשר לכך.   עורכת המבצעול

מקבל המתנה להעביר לרשותה את תשלום  מהמשתתף  תהא רשאית לדרוש    עורכת המבצע 8.2
בגין   עליו  החל  בסמוך  המס  עד  או  המתנה  את  הזמנתו  שאושרה  לאחר  בסמוך  המתנה 

למועד אחר עליו תודיע לו עורכת המבצע, לפי שקול דעתה. לא שילם מקבל המתנה את 
 המס כאמור, לא תימסר לו המתנה ולא תעמוד לו כל טענה בקשר עם כך. 

 מדיניות הפרטיות  .9

ך שכל הפרטים אשר נמסרו  , הוא מסכים לכמבצעהמשתתף מאשר כי בעצם השתתפותו ב  9.1
 כת"( ישמשו את עור המידע)להלן: "  , לרבות פרטיו האישייםמבצעבמהלך ה ו/או יאספו  
, מבלי ששימוש שכזה ייחשב מתנותה  הענקתלצורך ניהול המבצע ו   מי מטעמה  המבצע ו/או

המשתתף מאשר ומסכים לכך שמסירת המידע על ידו נעשית על פי רצונו    כפגיעה בפרטיות.
 י ובידיעה שהמידע ישמש לצורך כאמור.החופש 

מטעמה,  ו/או   ,המבצע  כתעור 9.2 לאסוף    ה עשוי  מי  או  כאמור  לקבל  המידע  ולאחסנו  את 
במאגרי מידע שלה. מובהר בהקשרים אלה, כי )א( לא מוטלת על המשתתפים כל חובה  

את  ש לחשוף  או  למסור  חשיפת    המידעבדין  מסירת/  כי  מובהר,  כאמור    המידע)אך 
עליו, ומוסכם  למשתתף  ידוע  )ב(  כי  וכן  במבצע(;  השתתפות  לשם  בנוסף  כי    מתחייבת 

 ףשיתקבל ו/או שיאס  מידעעשויה לעשות שימוש ב  עורכת המבצעלשימוש על פי תקנון זה,  
ידה   אותעל  לאגור  העסקיים,  ה   ולצרכיה  בחוק  המונח  )כהגדרת  מידע  גנת  במאגרי 

לתאגידים קשורים לה )לרבות חברות אם וחברות    ו( וכן להעביר 1981-פרטיות, התשמ"אה
ולשותפים עסקיים, הכול בכפוף להוראות הדין; וכן כ )ג(  אחיות(  תהא    עורכת המבצעי 

 . על ידה אל מחוץ לגבולות המדינה ףשנתקבל אצלה ו/או נאס מידערשאית להעביר 

המבצע 9.3 מערכות  עורכת  אלה    מיישמת  ונהלים  שמערכות  בעוד  מידע.  לאבטחת  ונהלים 
ה, אין  יעל ידו/או יוחזק  מורשית לנתונים שיאספו  -מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי

לכן,   כאמור.  חדירה  מוחלט  באופן  לשלול  כדי  המבצעבהם  כי    האינ   עורכת  מתחייבת, 
מידע שייאסף מורשית ל -השתתפות במבצע תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתי

 בהקשרים אלה. ו/או יוחזק 

 אחריות  .10

כי המבצע יתקיים ללא תקלות, שגיאות, נפילת מערכות או    תמתחייב   ה אינהמבצע    כתעור 10.1
טעות ולמשתתף לא יהיו כל טענה או תביעה כתוצאה מכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור,  

ו/ במבצע  ישתתף  לא  משתתף  בו  מקרה  בבכל  יזכה  לא  עורמתנה  או  של  טעות   כתעקב 
יינה לו בגין כך כל , אשר אירעה בתום לב ו/או ברשלנות, לא תהו/או מי מטעמה  המבצע
 . מי מטעמההמבצע ו/או   כתאו תביעות ו/או דרישות כנגד עור/טענות ו

הטלפון    ותאחראי  אינה  המבצע  כתעור 10.2 האינטרנט,  מערכות  של  התקינה  לפעילות 
מ  ו/או מערכות  להוהתקשורת  תהיה  ולא  ואין  כלשהן,  אי    מוחשבות  בגין  שום אחריות 

הודעות ו/או נתונים ו/או שיבוש בקליטת  ות ו/או  שיחקליטה ו/או קליטה משובשת של  
אח תקלה  כל  בגין  ו/או  אחר  שיבוש  כל  ו/או  וכן  ההודעה  אלה,  במערכות  הקשורה  רת 

שא באחריות להפסקות ו/או הפרעות במתן  ית לא    יא וה  הציוד אחר אשר אינו בשליטת לכל
 השירות אשר יגרמו לחלק מהמשתתפים בעיה בעת ההתקשרות.

המבצע יינתן שיקול דעת    ל תקלה כלשהי אשר תפריע להתנהלות התקינה שלבמקרה ש 10.3
  לשנות או לקצר או לבצע כל פעולה   לבטל או  ההאם ברצונלהחליט  המבצע    כתמלא לעור

 . בקשר למבצע

לא יישאו בכל אחריות כלפי משתתפי המבצע בקשר עם   מי מטעמהעורכת המבצע ו/או   10.4
איכות מתנותה תקינות ן,  אספקתן,  חייב  ן,  יהיו  ולא  שלהם,  אחרת  תכונה  כל    ים ו/או 
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 עורכת המבצעלשביעות רצונו מכל סיבה שהיא. ל  מתנה אינהלמשתתף כל פיצוי היה וה
 המבצע.  ככל שצוין באיזה פרסום של  - מתנותאין כל אחריות ביחס לשווין של ה

טענה בקשר לתקלה ו/או קלקול ו/או אי התאמה ו/או  כל פנייה בקשר לשינוי כתובת ו/או   10.5
לתעודת  תהיה כפופה  פגם ו/או חוסר שביעות רצון ו/או עוגמת נפש בקשר עם המתנות,  

תופנה במישרין לספקית  ו  הבעת אספקת)ככל שרלוונטי(    המתנהאחריות שמסופקת עם  
 . לא תהא צד לפניה ו/או לטיפול בה עורכת המבצעו  ריות(מתנות )מעניקת האחה

ההשתתפות במבצע מהווה, לכל דבר ועניין, ויתור סופי ובלתי חוזר על כל טענה, דרישה  10.6
בקשר לתקלה ו/או קלקול ו/או אי התאמה ו/או פגם ו/או    עורכת המבצעו/או תביעה נגד  

חוסר שביעות רצון ו/או עוגמת נפש ו/או עיכוב באספקה ו/או מחסור במלאי בקשר עם 
 . רכישתן, מסירתן ומימושןהמתנות, לרבות בקשר עם הזמנתן, 

המבצע 10.8 לביטול    עורכת  ו/או  מתנות  באספקת  לאיחור  אחריות  בכל  תישא    שליחות לא 
 תנות ו/או לשינוי בהזמנת המתנות, ולא תספק למשתתפים במבצע כל הטבה חלופית.מ

 הדין וסמכות השיפוט  .11

הדין החל על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד, ולא יחול כל דין   11.1
 .אחר

הימנו    סמכות 11.2 הנובעים  ו/או  זה  לתקנון  הנוגעים  העניינים  בכל  לבתי  השיפוט  מוקנית 
 . בלבד אביב יפו- המשפט המוסמכים של תל

 שונות .12

מצהיר ומאשר, כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור    המשתתףמבלי לגרוע מהאמור לעיל,   12.1
אשר מקורם באירוע שאינו בשליטתה של עורכת המבצע ו/או מי מטעמה לא ייחשבו הפרה  

 . זכות ו/או תרופה של הוראות תקנון זה ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או

מוצרים שנרכשו במהלך תקופת    עורכת המבצעמשתתף אשר יבטל רכישות ו/או יחזיר ל 12.2
המבצע ו/או לא ישלם בגין רכישות כאמור, השתתפותו במבצע תופסק והוא יידרש להשיב 

 לו.  השסופק כל מתנהמיידית 

מקנה   12.3 אינה  במבצע  תקנה    -השתתפות  להמשי  -ולא  זכות  מוצרים למשתתף  ולרכוש  ך 
למשתתף, בין    מוצרים  מעורכת המבצע, ועורכת המבצע אינה מתחייבת להמשיך ולספק

 במהלך תקופת המבצע ובין לאחר תומה. 

שאלה   12.4 לכל  ובנוגע  למבצע  הקשור  עניין  בכל  הסופית  הפוסקת  תהא  המבצע  עורכת 
ל מצב בלתי צפוי  שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כ 

יהיה   ניתן  ולא  ובין אם לאו,  זה  צוינו במפורש בתקנון  בין אם  שיווצר במהלך המבצע, 
לערער על החלטות עורכת המבצע והכרעותיה, שתהווינה ראיה מכרעת שאין אחריה דבר, 

 ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך. 

עורכת המבצע היא הקובעת, בין היתר, את יעדי הרכישות; את זהות הרשאים להשתתף  12.5
במבצע; את זהות הזוכים; את הזכאות למתנות; את סוג וטיב המתנות, מספרן ושווין;  
המכריעה באשר למסירת המתנות; הקובעת באשר לפרסום הזוכים ודבר זכייתם; וכו'.  

לגרוע מסמכויות    טעמה המובאת לעיל אין כדימ  מיברשימת תפקידי עורכת המבצע ו/או  
 . האחרות המסורות ל

את זכאותו של משתתף עורכת המבצע רשאית, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לבטל   12.6
הנזקף לזכותו, אם לדעתה קיים חשש סביר שהמשתתף הפר   ות ש יו/או את סך הרכ  למתנה

 הוראות תקנון זה או את הוראות הדין. 

המבצע שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאיו    עורכת 12.7
מפעם לפעם ו/או להפסיק את המבצע בכל עת ו/או לקצרו ו/או להאריכו מעבר לתקופה  

עורכת המבצע תעדכן  שנקבעה, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין.  
פרסום התקנון המעודכן באתר תקנון זה, כאשר  את המשתתפים במקרה שתערוך שינוי ל

 , אם וככל שיפורסם, ייחשב עדכון כאמור.אסםהאינטרנט של 
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 תקנון זה תגברנה על כל מודעה או פרסום אחר. הוראות  12.8

, בכתובת פורינהבכפוף לתיאום מראש גם במשרדי  באתר אסם ו  לעיין בתקנון המבצע   ניתן  12.9
 , שהם. 2רח' הרימון  

 .חות בלבד, והן מתייחסות גם לנקבהתקנון זה מנוסחות בלשון זכר מטעמי נו  הוראות  12.10

לעורכת בתנאי המבצע שלהלן כדי לגרוע ו/או לשנות מכל הגנה ו/או זכות המוקנית    אין 12.11
על פי ההסכמים בינה לבין לקוחותיה ו/או מפיציה ו/או על פי כל  המבצע ו/או מי מטעמה

 כחלק בלתי נפרד מתקנון המבצע.  דין, ואלו יחשבו

 
 

*** 
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  רשימת המוצרים המשתתפים במבצע  - נספח א' 

 
 מוצר מק"ט ברקוד

    PRO PLAN DRY CAT 

 קג  3*4פרו פלאן חתול לקיבה רגישה   12371124 3222270884129

 קג חדש3*4פרו פלאן חתול מסורס מעוקר  12369085 7613033560064

קג.חדש  10פרו פלאן חתול בוגר עוף   12391018 7613036508032
ORIGINAL  ADULT   

קג  10פרו פלאן חתול בוגר סלמון    12391016 7613036508315
ORIGINAL   

 קג 3*4פרו פלאן חתול אלגנט עור רגיש  12398592 7613036529181

פרו פלאן חתול לשמירה על משקל   12398594 3222270814928
 LIGHTקג.חדש 3*4

7613036508247 12398587  ORIGINAL   פרו פלאן חתול בוגר סלמון
 קג.חדש 3*4ואורז 

קג.חדש  3*4פרו פלאן חתול בוגר עוף ואורז  12398591 7613036508001
ORIGINAL 

7613034989642 12398585  STERILIZED סניור   פרו פלאן סטרילייזד
 קג 3*4+ 7

קג.חדש  3* 4פרו פלאן חתול גור עוף   12398589 7613036505277
ORIGINAL   

    PRO PLAN WET CAT 

 ג  85* 24פאוצ' פרו פלאן סטרילייזד עוף   12326248 7613034588265

 ג  85*24פאוצ' פרו פלאן סטרילייזד סלמון    12325784 7613034588197

 ג  85*24פאוצ' פרו פלאן סטרילייזד הודו    12325785 7613034588241

    PRO PLAN DRY DOG 

 ק"ג   3*  4פרו פלאן גור מדיום   12279403 7613035114869

 ק"ג    3*  4פרו פלאן בוגר מדיום   12279419 7613035114807

 קג  14פרו פלאן בוגר לייט סטרלייז   12375525 7613035122819

 קג  12פרו פלאן גור מדיום לעור רגיש   12375809 7613035120389

 קג  12פרו פלאן גור מדיום   12375807 7613035120402

 1Nקג 12פרו פלאן גור גזע גדול אתלטי  12375563 7613035120365

 1Nקג.14פרו פלאן בוגר מדיום  12375801 7613035120488

 קג 14פרו פלאן בוגר מדיום לעור רגיש  12375802 7613035120464

 ק"ג    3*  4פרו פלאן בוגר גזע קטן   12278504 7613035114920

 N1קג.  7פרו פלאן בוגר גזע קטן   12376022 7613035123458

  4לעור רגיש   סנסטיב  פרו פלאן בוגר גזע קטן 12278506 7613035114890
 ק"ג   3* 

 1Nחדש.-קג14פרו פלאן בוגר גזע גדול אתלטי  12375561 7613035120440

 N1קג.14פרו פלאן בוגר פרפורמנס  12375562 7613035122833

 ק"ג   3* 4פרו פלאן כלב גור גזע קטן  12278502 7613035114340

 ק"ג  3*  4   +9פרו פלאן סניור גזע קטן  12278997 7613035125049

 1Nקג.14פרו פלאן בוגר גזע גדול כבש   12366945 7613035415591
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 מוצר מק"ט ברקוד

 2019קג 14+ מדיום/לארג' 7פרו פלאן סניור  12392237 7613035122796

 2019קג 7פרו פלאן בגר.גזע קטן הודו לא.דגנ. 12399414 7613036731256

 2019קג12פרו פלאן בגר.מדיום הודו ללא דגנ. 12399415 7613036731997

    PRO PLAN DRY DOG-DUO DELICE 

 ק"ג  2.5פרו פלאן דואו דליס גזע קטן עוף   12340494 7613034819406

 ק"ג  2.5פרו פלאן דואו דליס גזע קטן בקר  12340479 7613034819758

 ק"ג  10עוף  M/Lפרו פלאן דואו דליס  12401498 7613034083746

 ק"ג  10בקר  M/Lפרו פלאן דואו דליס  12401496 7613034083784

    NATURE ELEMENTS 

בוגר ג.קטן בקר+שמן זית   NATפרו פלאן   12409575 7613036700917
 קג  7

בוגר ג.קטן סלמון+פשתן   NATפרו פלאן   12409577 7613036702614
 קג  7

בוגר ג.קטן כבש+ספירולי   NATפרו פלאן   12409579 7613036702843
 קג  7

בקר ושמן זית    L/Mבוגר  NATפרו פלאן   12403414 7613036703154
 קג  10

סלמון ופשתן    L/Mבוגר  NATפרו פלאן   12403416 7613036703178
 קג  10

כבש וספירולי    L/Mבוגר  NATפרו פלאן   12403430 7613036703253
 קג  10

    PRO PLAN SNACKS 

 פרו פלאן ביסקוויט סלמון ואורז     12236232 8711639251993

 פרו פלאן ביסקוויט כבש ואורז     12236230 8711639251986

 פרו פלאן חטיף דנטלי    12236138 4000487228238

    PPVD CAT 

 NFקג. 5פרו פלאן רפואי לחתול  12380823 7613035164048

 OMקג. 5פרו פלאן רפואי לחתול  12380820 7613035164024

 URקג.5פרו פלאן רפואי לחתול דג אוקיינוס  12380821 7613035163966

 HAקג 3.5פרו פלאן רפואי לחתול  12380822 7613035152885

 ENקג 1.5* 4פרו פלאן רפואי לחתול  12382848 7613035160682

    PPVD DOG 

 HAקג. 11פרו פלאן רפואי לכלב   12382539 7613035152908

 ENקג.חדש12פרו פלאן רפואי לכלב   12395180 7613035152861

 DRMקג.חדש 12פרו פלאן רפואי לכלב   12382569 7613035154667

 OMקג. 12פרו פלאן רפואי לכלב   12382608 7613035154476

 קג 12לבעיות מפרקים  JMפרו פלאן כלב  12381792 7613036678292

 N1קג3*2חדש   NCפרו פלאן רפואי לכלב  12413644 7613036678247

 NCקג   12פרו פלאן רפואי לכלב   12413788 7613036678124

    PPVD WET 
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 מוצר מק"ט ברקוד

  195*24מוס הודו   URפרו פלאן רפואי לחתול  12275710 7613035182035
 גרם

מוס   CNפרו פלאן רפואי לחתול ולכלב  12275730 7613035182196
 גרם 195*24

 גרם 195* 24מוס   NFפרו פלאן רפואי לחתול  12275867 7613035184992
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  המתנותרשימת  -' בנספח 

 
דגם .1 נספרסו  ממותג  קפה  )  +  J520-IL-ME-NE  מכונת  קפסולות    (10עשרה  שרוולי 

 קפה נספרסו. 
שרוולי קפסולות קפה (  10עשרה )  +F111 לטיסימה וואן    מכונת קפה ממותג נספרסו .2

 נספרסו. 
)  +  עם מקציף  C30אסנזה מיני  דגם    מכונת קפה ממותג נספרסו .3 שרוולי    (10עשרה 

 קפסולות קפה נספרסו. 
דגם   .4 נספרסו  ממותג  קפה  מינימכונת  מקציף  C30אסנזה  )  ללא  שרוולי  (  10עשרה 

 קפסולות קפה נספרסו. 
 


