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 "2019החופש הגדול "מבצע  תקנון

קום בע"מ, בעלת אתר המכירות אולסייל באינטרנט בכתובת  ידי חברת אולסייל-המבצע נערך על
WWW.OLSALE.CO.IL " :(.האתר" או "אתר הבית של אולסייל)להלן" 

בלבד. המבצע מיועד לשני המינים במידה שווה, השימוש בלשון זכר בתקנון זה נעשה לשם הנוחות 
 וכל מקום בו הפנייה היא בלשון זכר הכוונה היא גם בלשון נקבה.

 הסבר כללי
"נופשנית"  מבית הטבה מפנקתומקבלים רוכשים ממגוון מוצרי האתר המשתתפים במבצע,  .1

 למימוש במגוון אתרים.

 https://www.nofshonit.co.il/info/termsההטבה כפופה לתקנון נופשנית בכתובת  .2

 רשאית להאריך את תקופת המבצע או לקצרה אולסייל. 21.7.19  לתאריךהמבצע בתוקף עד  .3
 .פי שיקול דעתה הבלעדי-על ו/או להוריד / להוסיף מוצרים המשתתפים במבצע

 1.9.19רכש עד לתאריך קבלת ההטבה בכפוף לאספקת המוצר שנ .4

המבצע תקף אך ורק למוצרים המשתתפים במבצע ומסומנים בהתאם באתר האינטרנט של  .5
 (.בדף המוצראולסייל )בסימון  ברור 

כל לקוח זכאי להטבה אחת  "(,ההטבה סוג)" תצויין ההטבהכל מוצר המשתתף במבצע,  בדף .6
 להלן סוגי ההטבות: בלבד.

ארוחת בוקר זוגית / כרטיס זוגי לסרט כולל הטבת מצוינת אשר בדף המוצר מוצרים  .א
 :כדלקמן לבחירה והטבות נוספותפופקורן ושתיה 

 מידע נוסף ואפשרויות מימוש תוכן החבילה שם

 בוקר זוגי מפנק - 10בוקר  ארוחת בוקר זוגית 10בוקר 
 

סרט לזוג ברשת 
 + פופ' ושתייהלב

כניסה זוגית לרשת לב בכל ימות 
 השבוע

http://www.nofshonit.co.il/special/-לב
 אתר-מתנות

 

סרט לזוג 
 +בגלובוס מקס
 פופ' ושתייה

כניסה זוגית לגלובוס מקס בכל ימות 
 השבוע

http://www.nofshonit.co.il/special/

 גלובוס-מקס-אתר-מתנות

 

סרט לזוג ברשת 
+ פופ' סינמה סיטי

 ושתייה

בכל ימות כניסה זוגית לסינמה סיטי 
 ועהשב

http://www.nofshonit.co.il/special/

 סינמה-סיטי-אתר-מתנות

 

 /https://www.waterpark.co.il כניסה ליחיד שפיים

 /https://www.yamitspark.co.il כניסה ליחיד  2000ימית 

 מכייפים/https://www.nofshonit.co.il מגוון אטרקציות ליחיד מכייפים

 -חדר בריחה 
EXIT ROOM 

חדרי בריחה בפריסה ארצית מחברת 
Exit Room - הטבה ליחיד למשחק 

http://exitroom.co.il/contact/ 
 

-חדרי בריחה 

Brainit 
חדרי בריכה בפריסה ארצית מחברת 

BrainIT - למשחק הטבה ליחיד 

https://brainit.co.il/ 
 

כרטיס בילוי למאות מסעדות ובתי  מסעדות וטעמים
 ₪ 85למימוש בשווי  קפה ברחבי הארץ

http://www.nofshonit.co.il/special/

 מסעדות-אתר-מתנות

http://www.olsale.com/
https://www.nofshonit.co.il/info/terms
https://www.nofshonit.co.il/special/%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8-10-%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%AA
http://www.nofshonit.co.il/special/לב-אתר-מתנות
http://www.nofshonit.co.il/special/לב-אתר-מתנות
http://www.nofshonit.co.il/special/גלובוס-מקס-אתר-מתנות
http://www.nofshonit.co.il/special/גלובוס-מקס-אתר-מתנות
http://www.nofshonit.co.il/special/סינמה-סיטי-אתר-מתנות
http://www.nofshonit.co.il/special/סינמה-סיטי-אתר-מתנות
https://www.waterpark.co.il/
https://www.yamitspark.co.il/
https://www.nofshonit.co.il/special/%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%AA
http://exitroom.co.il/contact/
https://brainit.co.il/
http://www.nofshonit.co.il/special/מסעדות-אתר-מתנות
http://www.nofshonit.co.il/special/מסעדות-אתר-מתנות
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 פלאגאין
 

 3בילוי ליחיד בחדר קריוקי פרטי עד 
 שעות 

 

http://www.plugin.co.il/branches.aspx 

 יאללה באסטה
 

כרטיס שוק העיר העתיקה ירושלים 
 קלאסי של יאללה באסטה

 או
מחנה יהודה קלאסי של יאללה 

 באסטה
 

https://www.yallabasta.co.il/ 
 

 
 הטבותכניסה זוגית לפארקי מים ומגוון מוצרים אשר בדף המוצר מצוינת הטבת  .ב

 כדלקמן:נוספות לבחירה 

 מידע נוסף ואפשרויות מימוש תוכן החבילה שם

כניסה זוגית  )הפארק פתוח בעונת    שפיים
 בלבד(הקיץ 

https://www.waterpark.co.il/ 

 /https://www.yamitspark.co.il כניסה זוגית 2000ימית 

 מגוון אטרקציות -ג'מבו מגוון אטרקציות זוגיות  גימבו
 

 מסעדות וטעמים
 

כרטיס בילוי למאות מסעדות ובתי 
למימוש בשווי  קפה ברחבי הארץ

145 ₪ 

http://www.nofshonit.co.il/special/מסעדו
 מתנות-אתר-ת

  פשבר
 

דרג זוגי להופעת סטנד כרטיס משו
 אפ
 

https://www.pashbar.co.il/ 

 מלון צובה
 

 טיול יין ובראנץ' יחיד במלון צובה
 

http://www.tzubahotel.co.il/ 
 

 יקב טוליפ
 

 הזמנה זוגית לטעימות יין ביקב
 טוליפ

 

https://www.tulip-winery.co.il/ 
 

  10בוקר 
 

-בוקר/http://www.nofshonit.co.il/special ארוחת בוקר זוגית משובחת
 מתנות-אתר-10
 

סרט לזוג בקולנוע 
לב כולל פופקורן 

 ושתייה

לב בכל ימות  כניסה זוגית לרשת
 השבוע, כולל פופקורן ושתייה

http://www.nofshonit.co.il/special/לב-
 מתנות-אתר-פופקורן

 

סרט לזוג 
בגלובוס מקס 
כולל פופקורן 

 ושתייה

כניסה זוגית לגלובוס מקס בכל 
 פופקורן ושתייהימות השבוע, כולל 

http://www.nofshonit.co.il/special/גלובוס
 מתנות-אתר-פופקורן-
 

סרט לזוג ברשת 
סינמה סיטי כולל 

 פופקורן ושתייה

כניסה זוגית לסינמה סיטי כולל 
בכל  'ה-ימים א' -פופקורן ושתייה 

 19:00שעה וביום ו' עד השעה 

http://www.nofshonit.co.il/special/סינמה
 מתנות-אתר-פופקורן-סיטי-
 

 
 
 
 
 

http://www.plugin.co.il/branches.aspx
https://www.yallabasta.co.il/
https://www.waterpark.co.il/
https://www.yamitspark.co.il/
https://www.nofshonit.co.il/special/jumbo-gift
http://www.nofshonit.co.il/special/מסעדות-אתר-מתנות
http://www.nofshonit.co.il/special/מסעדות-אתר-מתנות
https://www.pashbar.co.il/
http://www.tzubahotel.co.il/
http://www.nofshonit.co.il/special/בוקר-10-אתר-מתנות
http://www.nofshonit.co.il/special/בוקר-10-אתר-מתנות
http://www.nofshonit.co.il/special/לב-פופקורן-אתר-מתנות
http://www.nofshonit.co.il/special/לב-פופקורן-אתר-מתנות
http://www.nofshonit.co.il/special/גלובוס-פופקורן-אתר-מתנות
http://www.nofshonit.co.il/special/גלובוס-פופקורן-אתר-מתנות
http://www.nofshonit.co.il/special/סינמה-סיטי-פופקורן-אתר-מתנות
http://www.nofshonit.co.il/special/סינמה-סיטי-פופקורן-אתר-מתנות
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הטבות לילה זוגי בצימר / ספא זוגי ומגוון מוצרים אשר בדף המוצר מצוינת הטבת  .ג
 כדלקמן: לבחירה

 מידע נוסף ואפשרויות מימוש תוכן החבילה שם

 רגעים קסומים
 

בחירה ממגוון של חוויות זוגיות כגון 
 ואטרקציותספא, צימר, ארוחה 

http://www.nofshonit.co.il/voucher/

 רגעים-קסומים-כרטיס-מגנטי
 

כרטיס בילוי למאות מסעדות ובתי  מסעדות וטעמים
למימוש בשווי  קפה ברחבי הארץ

310 ₪ 

http://www.nofshonit.co.il/special/

 מסעדות-אתר-מתנות

 כרטיס בילוי למימוש במסעדות המלצת השף
למימוש  מובילות ברחבי הארץ

 ₪ 310בשווי 

http://www.nofshonit.co.il/voucher/

 המלצת-השף-כרטיס-מגנטי

 

 VIPסינמה סיטי 
 באמצ"ש

 VIPכניסה זוגית לסרט באולם 
בכל שעה וביום ו' עד  ה'-בימים א'

 19:00השעה 
אולמות טרקלין מפואר הכולל: בר 

משקאות, בירה, שמפניה, פופקורן, 
 עוגות וחטיפי גלידה ועוד...

http://www.nofshonit.co.il/voucher/vip-

 סינמה-סיטי-אמצש--כרטיס-מגנטי

 

  רפשב
 

כרטיס פרימיום זוגי להופעת סטנד 
 אפ
 

https://www.pashbar.co.il/ 

 -בילוי משפחתי 
 מגוון אטרקציות

 

 מגוון אטרקציות -בילוי משפחתי 
 

 מגוון אטרקציות -בילוי משפחתי 
 

 תיאטרון הקאמרי
 

 /http://www.cameri.co.il כניסה זוגית

 

תיאטרון באר 
 שבע

 

 /https://www.b7t.co.il כניסה זוגית

 

 בית לסין
 

 /https://www.lessin.co.il כניסה זוגית

 

הזמנה זוגית לטעימות יין כולל  יקב טוליפ
 הדרכה, סיור וסדנה ביקב טוליפ

 

https://www.tulip-winery.co.il/ 
 

EXIT ROOM 

 
 משתתפים 3-חדר בריחה משחק ל

 
http://exitroom.co.il/contact/ 
 

Escape Room 
 

 משתתפים 3-חדר בריחה משחק ל
 

https://www.escaperoom.co.il/ 

 
לרכישה,  ההטבהלאחר רכישת המוצר המשתתף במבצע באתר אולסייל, ולצורך קבלת קוד  .7

 .הלקוח שלו באתר האינטרנט " מתוך תיקקוד הטבהפנייה בנושא "על הלקוח לבצע 

יום מיום קבלת  14 -כאמור, תעשה לאחר קבלת המוצר ולא יאוחר מ קוד הטבהפנייה לקבלת  .8
 המוצר.

http://www.nofshonit.co.il/voucher/רגעים-קסומים-כרטיס-מגנטי
http://www.nofshonit.co.il/voucher/רגעים-קסומים-כרטיס-מגנטי
http://www.nofshonit.co.il/special/מסעדות-אתר-מתנות
http://www.nofshonit.co.il/special/מסעדות-אתר-מתנות
http://www.nofshonit.co.il/voucher/המלצת-השף-כרטיס-מגנטי
http://www.nofshonit.co.il/voucher/המלצת-השף-כרטיס-מגנטי
http://www.nofshonit.co.il/voucher/vip-סינמה-סיטי-אמצש--כרטיס-מגנטי
http://www.nofshonit.co.il/voucher/vip-סינמה-סיטי-אמצש--כרטיס-מגנטי
https://www.pashbar.co.il/
https://www.nofshonit.co.il/special/%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%AA%D7%99-%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://www.b7t.co.il/
https://www.lessin.co.il/
http://exitroom.co.il/contact/
https://www.escaperoom.co.il/?gclid=CjwKCAjwr8zoBRA0EiwANmvpYG0ASYetEBnQTOSPrKaj4wUZ8Xeumlp-uL02vs3kEY38C6WDMh1CThoCnd0QAvD_BwE
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כפי  של הלקוחאולסייל תעביר לחברת נופשונית את מספר הטלפון ו/או כתובת דוא"ל  .9
 .שמופיע בתיק הלקוח באולסייל

 "נופשונית"מחברת  SMSאו  דואר אלקטרוניבאמצעות הודעת  הטבההקוד הלקוח יקבל את  .10
 טת הבקשה.מקלי ימי עסקים 7על ידי הלקוח תוך  ןשהוז /מספרלכתובת

 יישלח אל הלקוח, לא יוכל הלקוח לקבלו בשנית מכל סיבה שהיא. שהקודלאחר  .11

הסכמתו לתנאיו ולהסכמת קבלת דיוור ידי הלקוח, -כפופה לאישור התקנון על הקודקבלת  .12
 .SMSו/או  בדואר אלקטרוני

בלבד ללקוח. רכש הלקוח בתקופת המבצע שני מוצרים או  אחד לקוד הטבההמבצע מוגבל  .13
 , ששוויו הגבוה מבניהם.תאח להטבהיותר באתר המשתתפים במבצע, יהיה זכאי 

 המבצע ללא כפל מבצעים/הטבות/קופונים/הנחות מכל סוג. .14

מסעדות וטעמים והמלצת השף בהם תוקף  :למעט המוצריםחודשים,  12הינו  ההטבהתוקף  .15
 .שנים 5משך המימוש הינו ל

למימוש ולאחר מכן בוטלה רכישתו מכל סיבה  הטבהלקוח שרכש מוצר באולסייל וקבל קוד  .16
שהיא, בין ביוזמתו ובין בשל אי תשלום מלא או חלקי עבור המוצר ובין מכל סיבה אחרת, 

והזמנתו בוטלה מכל  קוד ההטבה. לקוח שמימש את ההטבהאינו רשאי לעשות שימוש בקוד 
קיבל. הלקוח מתיר בזאת ש ההטבההמלא של  בשוויידי אולסייל -חויב עלסיבה שהיא, י

אותו קיבל, בחברת  ההטבהמראש לאולסייל, לחייב את חשבונו בסכום הנקוב המלא של 
 כרטיסי האשראי ובכלל. 

 .אולסייל אינה אחראית בשום צורה לטיב ההטבות באופן ישיר ו/או עקיף .17

 ים בעת קבלת הקוד, בתקנון , באתרגבלות המופיעמימוש ההטבה הינה בכפוף לתנאים ולה .18
נופשונית ובהגבלות בית העסק )התנאים למימוש באתר נופשונית יגברו על פירסומים 

 .אחרים(

הסניפים המשתתפים יכולה להשתנות מעת לעת ומשכך מומלץ האתרים ו/או רשימת/ות  .19
 .ליצור קשר עם הרשת/הסניף בטרם ההגעה למקום

 העסק יש לציין כי בכוונתך לממש קוד הטבה מבית 'נופשונית'.בעת הפנייה לבית  .20

 קוד ההטבה ישמש כאמצעי תשלום בית העסק ובתנאים המפורטים להלן .21

a. י השירות ישולמו בנפרד לבית העסקדמ 

b. כל תוספת מחיר בגין תוספות נלוות עפ"י מחירון בית העסק 

c.  טיב השרות, תנאי השימוש והמוצרים באחריות בתי העסק 

d. ינתן החזר כספי ו/או פיצוי בגין אובדן/גניבת קוד ההטבה לא י 
e.  קוד ההטבה אינו מיועד לקבוצות ואירועים, לא כולל ארוחות עיסקיות וארוחות

 בראש השנה האזרחית

f.  לא ניתן לעשות שימוש בקוד ההטבה לרכישת מוצרים במבצע ו/או במסגרת
 הנחת מועדון

g. לא תוחזר יתרה מקוד הטבה שלא נוצל במלואו  
h. מימוש קוד ההטבה כפוף לתנאי התקנון המופיעים באתר 'נופשונית' בכתובת  

Nofshonit.co.il  
i. ח.ל.ט 

, יימכרו הטבהלצידם  מצוייןמוצרים באתר שלצדם לא מצוין שהם משתתפים במבצע או לא  .22
 בתנאי המכירה הרגילים הנהוגים באתר אולסייל, וללא כל קשר למבצע.

ות שירות הלקוחות של אולסייל, אשר עומד לרשותו/ה לסיוע הלקוח מוזמן/ת להסתייע בצו .23
 או בכל ענין אחר. ההטבהבקבלת 

 ט.ל.ח. .24

 הרצליה 3מרח' נתיבות  512799727אולסייל.קום בע"מ ח.פ. 
 09-9720050פקס: /    09-9720000טל': 

 


