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 5102נובמבר  10      

 

   בשופרסל"היי סקול פסטיגל" תקנון מבצע 

 

 או עד גמר מלאי הכרטיסים, המוקדם מבניהם. 52.05.5102ליום ועד  51.01.5102 -: החל מ תקופת המבצע .0

ומעלה ממגוון ₪  01-ון הקונים בלחברי המועד"( המופע)": כרטיסים למופע "היי סקול פסטיגל" תיאור המבצע .5

 לכרטיס.₪  96 -מוצרי שופרסל ב

 : מכירת השוברים / הזמנת שוברים .0

, שופרסל שלישופרסל דיל, שופרסל דיל אקסטרה,  בסניפיניתן לרכוש שוברי זכאות לכרטיסים למופע  .0.0

לא . המבצע Online( או להזמין שובר בשופרסל "הסניפים המשתתפים)להלן: " שופרסל אקספרס

התנאים בגב המעטפה  שובר הכניסה יצורף למעטפה. יחול בסניפי רשת "יש בשכונה"/"יש חסד".

 מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השובר.

רשאים  ,מגוון מוצרי מותג שופרסלמומעלה ₪  01-בבסניפים המשתתפים קונים המועדון החברי  .0.5

כרטיסים להצגה בקניה  2ה של עד להגבללמופע זכאות לכרטיסים שובר לכרטיס ₪  96 -בלקנות 

  השובר יודפס ע"ג ספח הקופה. מרוכזת אחת.

שובר  להזמין זכאים  ,מגוון מוצרי מותג שופרסלמ₪  01-ב Onlineבשופרסל קונים חברי המועדון ה .0.0

שובר אחד יצורף  בקניה מרוכזת אחת. למופעכרטיסים  2עד להגבלה של לכרטיס ₪  96-למופע בהנחה 

למימוש . כרטיסים בהנחת שופרסל(. 2)השובר תקף להזמנת עד  Onlineשופרסל למשלוח הקנייה מ

 ,השובר מספר את  /למסור בטלפון משרדי הכרטיסים הקליד באתריש להכרטיסים לרכישת השובר 

ולתזמן את  למועדי המשלוחבאחריות הלקוח לשים לב ולציין את כמות הכרטיסים המבוקשת. 

 .הזמנתו בהתאם

כניסה להצגה. לא תתאפשר כניסה לאולם ללא קבלת אישור  יכרטיס יםמהוו םאינ םלבד יםשוברה .0.3

בקופת  והשוברהכרטיסים יש להציג ולמסור  .הזמנת מקומות ישיבהרכישת כרטיסים ומראש על 

  האולם.

 : /רכישת כרטיסיםמימוש השובר והזמנת מקומות .3

ישיבה באמצעות משרד הכרטיסים , על הלקוח להזמין מקומות זכאות שנרכש בסניפים למימוש שובר .3.0

, לשריין )האתר( www.shufersal.co.il בתקנון זה ובאתר שופרסל)טלפון או אינטרנט( המפורטים 

. הלקוח יציין בעת הזמנת ולמסור שובר זה בקופת האולםמקומות ישיבה על בסיס מקום פנוי 

 עליו.המודפס  שוברההכרטיסים את מספר 

ולשריין לרכוש כרטיסים במשרד הכרטיסים , על הלקוח Onlineשהוזמן בשופרסל  למימוש שובר .3.5

בתקנון זה ובאתר מקומות ישיבה באמצעות משרד הכרטיסים )טלפון או אינטרנט( המפורטים 

הקליד יש ל. על בסיס מקום פנוי והינישיבה המקומות שיבוץ  .)האתר( www.shufersal.co.ilשופרסל 

http://www.shufersal.co.il/
http://www.shufersal.co.il/
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ולמסור שובר זה  על מנת לקבל את ההנחה השוברמספר את באתר משרדי הכרטיסים/למסור בטלפון 

 עליו.המודפס  השובר. הלקוח יציין בעת הזמנת הכרטיסים את מספר בקופת האולם

 ההזמנה היא על בסיס מקום פנוי. .3.0

 ון מקומות ישיבה באתר האינטרנט של משרד הכרטיסים אינה כרוכה בתשלום. הזמנת כרטיסים ושרי .3.3

לכל ₪  3של בעמלה למשרד הכרטיסים בסך הזמנת כרטיסים באמצעות המוקד הטלפוני כרוכה  .3.2

 . העמלה לא תוחזר במקרה של ביטול או בכל מקרה אחרכרטיס. 

ישלח ללקוח הודעת דוא"ל עם במקרה של הזמנה או רכישה, ושריון מקומות ישיבה באינטרנט, ת .3.9

, או לאספם במשרד הכרטיסים, על הלקוח להדפיס את הכרטיסיםהעתקים של הכרטיסים להצגה. 

  .יחד עם השוברולהציגם בכניסה לאולם 

 ביטוליםשינויים ו .2

מחייב , , לרבות שינוי מקומות ישיבה, החלפת הצגה, ביטול של חלק מהכרטיסיםכל שינוי בכרטוס .2.0

 בכל מקרה של שינוי שכזה יש להתעדכן מול משרד. מול משרד הכרטיסיםהמקורית  ביטול ההזמנה

 .ביצוע השינוימבעוד מועד על סטטוס ההצגות והמקומות הפנויים לפני  הכרטיסים

 -ובכל מקרה לפני ה ימים לפני מועד ההצגה מול משרד הכרטיסים 7ביטול השובר יתאפשר עד  .2.5

 קוד אישור ביטול. לאחר הביטול יש לקבל  .53/05/5102

כספי בסניף בו נרכש זיכוי יהיה זכאי לקבל בסניף, לקוח שרכש את הכרטיס באמצעות שובר זיכוי  .2.0

מובהר כי גם אם הלקוח לא שריין  .שעות ממועד קבלת קוד אישור ביטול 34לאחר וזאת  ,הכרטיס

 מקום ישיבה באולם, הביטול ייעשה דרך משרד הכרטיסים.

 יינתן ישירות על ידי משרד הכרטיסים. כספי , זיכוי Onlineוברים דרך שופרסל במקרה שבו הוזמנו ש .2.3

 ינתן כל החזר כספי בגין כרטיס שלא נוצל מכל סיבה שהיא.י לא .2.2

 כללי .9

 מועדי ההצגות ומיקומן עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת. .9.0

 .הזמנת המקומות תתאפשר על בסיס מקום פנוי בלבד .9.5

של מפיקי  האחריות הבלעדית למימוש השובר ולהצגות הינההשובר.  שופרסל אינה אחראית למימוש .9.0

 .בע"מ 5110סולן הפקות  ההצגה

 . האולם ו/או מפיקת המופעלהנחיות ולכללים של , בכפוף להוראותבמופע הכניסה והשהות  .9.3

, מופעולא תחול עליה כל אחריות בכל הנוגע במישרין או בעקיפין להמופע שופרסל אינה מפיקת  .9.2

תכניו, קיומו או אי קיומו וכל הקשור בו. שופרסל לא תישא באחריות לכל נזק, אם וככל  הפקתו,

שייגרם, לכל מאן דהוא, ומכל מין וסוג שהוא, לרבות, ולא רק, נזק גוף, רכוש, ישיר, עקיף, משני, 

 . שופרסל אינה אחראית למימוש השובר.האולםתוצאתי, בתוך ו/או מחוץ לשטח 

מה אינה אחראית ולא תהא אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת ו/או מי מטעשופרסל  .9.9

לרבות עיכובים בדואר ישראל, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, האינטרנט, הטלפון, 

על כל רכיביהן ולא יישאו באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, 

 , במישרין ו/או בעקיפין.המופעבקשר עם קוח ללאשר יגרמו 
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רצוי להימנע מלהביא תינוקות לאולמות  .)לרבות ילדים ותינוקות( כל כניסה להצגה מחייבת בכרטיס .9.7

  ההצגות.

 להפסיק ו/או להאריך את תקופת המבצע ו/או תקופת מימוש השובר בכל עת. שופרסל רשאית .9.4

 שובר פגום ו/או קרוע לא יכובד. ר.תהא אחראית במקרה של אובדן השובשופרסל לא  .9.6

 6199משרד הכרטיסים איוונטים בטלפון *שירות לקוחות לעניין מימוש השובר ותנאיו יינתן באמצעות  .9.01

 .ן זה ובאתרובתקנכמפורט 

 הזכות לבטל ו/או להוסיף לרשימת ההצגות בכל עת וללא הודעה מוקדמת.המופע מפיקי ל  .9.00

 באתר. עותקים של התקנון נמצאים בסניפים ו .9.05

 

 

לקבלת המועדים )מועדים אלו עשויים להשתנות  1.11.1.10.להלן פירוט מיקומי ההצגות ומועדן נכון ליום 

 : העדכניים יש ליצור קשר עם משרדי הכרטיסים(

  10/00/02מעודכן ל – 5102לוח הצגות פסטיגל 

 

 שעות מספר הצגות מקום יום ךתארי

     

 02:92,04:02 5 חיפה ד 01.00.02

 DVD 02:92,04:02 5 חיפה ה 04.00.02

 09:11,00:02  5 חיפה ו 51.00.02

 1::1,05:92,05:02,04::4 9 חיפה שבת 50.00.02

 02:92,04:02 5 חיפה א 55.00.02

 02:92,04:02 5 חיפה ב 00.02.:5

 02:92,04:02 5 חיפה ג 59.00.02

 02:92,04:02 5 חיפה ד 52.00.02

 02:92,04:02 5 חיפה ה 55.00.02

 09:11,00:02 5 חיפה ו 50.00.02

 1::1,05:92,05:02,04::4 9 חיפה שבת 51.00.02

 02:92,04:02 5 חיפה א 54.00.02

 02:92,04:02 5 חיפה ב 1.00.02:

 02:92,04:02 5 חיפה ג 0.05.02

 02:92,04:02 5 חיפה ד 5.05.02

     

 51:11 ,11:09:11,00  : ת"א ן 9.05.02

 1::1,05:92,05:02,04::4 9 ת"א שבת 2.05.02

 02:92,04:02 5 ת"א א 5.05.02

 02:92,04:02 5 ת"א ב 0.05.02

 1::1,05:92,05:02,04::4 9 ת"א ג 1.05.02

 1::1,05:92,05:02,04::4 9 ת"א ד 4.05.02

 1::1,05:92,05:02,04::4 9 ת"א ה 01.05.02

 1::1,05:92,05:02,04::4 9 ת"א ו 00.05.02

 1::1,05:92,05:02,04::4 9 ת"א שבת 05.05.02

 1::1,05:92,05:02,04::4 9 ת"א א 05.02.:0

 1::1,05:92,05:02,04::4 9 ת"א ב 09.05.02

 02:92,04:02  5 ת"א  ג 02.05.02

 02:92,04:02  5 ת"א ד 05.05.02

 02:92,04:02 5 ת"א ה 00.05.02
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 1::1,05:92,05:02,04::4 9 חיפה שבת 04.05.02

 02:92,04:02 5 חיפה א 51.05.02

 02:92,04:02 5 חיפה ב 50.05.02

 02:92,04:02 5 חיפה ג 55.05.02

 02:92,04:02  5 חיפה ד 05.02.:5

 02:92,04:02  5 חיפה ה 59.05.02

     

 1::1,05:92,05:02,04::4 9 באר שבע ש 55.05.02

 02:92,04:02 5 באר שבע א 50.05.02

 02:92,04:02  5 באר שבע ב 51.05.02

     

 02:92,04:02 5 ירושלים ד 1.05.02:

  

 

 פרטי משרד הכרטיסים: 

 )שירות בתשלום( www.eventim.co.il*  ,6.99איוונטים.   –תל אביב/באר שבע 

 www.8662244.co.il   ,.0.2991100חיפה. קופת  –חיפה 

 www.bimot.co.il * ,9119בימות.  –ירושלים 

 

 

http://www.eventim.co.il/
http://www.8662244.co.il/
http://www.bimot.co.il/

