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 בשופרסל "תלבושת"תקנון מבצע 

 

 . "(תקופת המבצע)להלן: " 01.9.5102ועד ליום  5102...02 יוםתקופת המבצע: החל מ .0

הספר  -קוח שופרסל, שיזמין מאתר "תלבושת" שבהנהלת חברת תלבושת לבית ל לכבמהלך תקופת המבצע,  .5

 "(. ההטבהאחת לבית ספר במתנה )להלן: " ה קצרה"( חבילת תלבושת, זכאי לחולצתלבושתבע"מ )להלן: "

 ב.או ₪;  99 -חולצות קצרות ב 2 א." אשר תזכה באפשרות למימוש ההטבה הינה: חבילת תלבושתלעניין זה, " .0

 009 -ונים ב'קפוצ 0 ה. או ₪; 99 -פוטרים ב 0 ד. או ₪; 99 -ב 0/3חולצות  2 ג. או ₪ ; 99 -חולצות ארוכות ב 2

 .₪ 

 ."(האתר)להלן: " http://www.tilboshet.co.ilבאתר שכתובתו ייעשה ה מימוש ההטב .3

ההטבה ואינה אחראית באופן כלשהו למוצרים שופרסל אינה אחראית למימוש ההטבה באחריות תלבושת.  .2

 ניתן לפנות לתלבושת בטלפוןלפרטים  .ו/או לשימוש באתר ו/או לשירותים המסופקים על ידי תלבושת

 ובאתר.  10-2022.59 

תקופת המבצע, באמצעות הקשת קוד ההטבה שהינו המילה "שופרסל" בכל באתר למימוש  נתתיההטבה נ .2

 ."(ההטבה קוד)להלן: "

כל אחריות בכל הנוגע שופרסל לא תחול על  .לתקנון ולתנאי השימוש באתר תלבושתבכפוף ההטבה מימוש  ..

. שופרסל לא תישא באחריות לכל נזק, אם וככל שייגרם, לכל מאן הוכל הקשור בלהטבה יפין במישרין או בעק

 בכל הקשור להטבה  תוצאתיו/או דהוא, ומכל מין וסוג שהוא, לרבות, ולא רק, נזק גוף, רכוש, ישיר, עקיף, משני 

ועל פי שיקול  עת להפסיק ו/או להאריך את תקופת המבצע ו/או תקופת מימוש השובר בכל שופרסל רשאית .8

 .דעתה הבלעדי

שירות לקוחות בכל הנוגע למימוש ההטבה יינתן  הספר בע"מ. -ההטבה וההזמנה באחריות חברת תלבושת לבית  .9

 ובאתר. 10-2022.59בטלפון באמצעות אתר תלבושת 

 .www.shufersal.co.il נמצאים בסניפים ובאתרזה מבצע עותקים של תקנון  .01

 . למזומןכסף מזומן או שווי ערך  ואין אפשרות לקבל תמורתוההטבה להמיר את  ניתן לא .00

במקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות התקנון לפרסומים המבצע נערך בכפוף לתקנון זה בלבד, ובכל  .05

 .הן אלה שתגברנה זה , הוראות תקנוןמבצעאחרים הקשורים ל
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 המבצעלפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי את  מכל סיבה שהיא,ורשאית להפסיק בכל עת ולאלתר, שופרסל  .00

 , וזו ללא התראה מוקדמת.לשנות את תנאיו או כל אחד מהמועדים אשר צוינו בו ,כולו או חלק ממנו

הינה על אחריותו הבלעדית של המשתתף ואין בהשתתפותו כדי ליצור חבות כלשהי של  במבצעההשתתפות  .03

לא יישאו באחריות לנזק שיגרם במישרין או  הל מי מטעמאו כשופרסל וכלפיו  האו כל מי מטעמשופרסל 

 .במבצע בעקיפין למשתתף

 .מטעמי נוחות, תקנון זה מנוסח בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לנשים ולגברים כאחד .02

, העונשין לחוק 553 כהגדרתה בסעיף הגרלה איננוו בלבד שיווקיים לצרכיםהמבצע הינו , ספק הסר למען .02

 ...09 ז"התשל

בצע יחולו דיני מדינת ישראל ולבתי המשפט של תל אביב יפו תהא סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל על המ ..0

 הנוגע אליו.


