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בפארק המים  תקנון מבצע חברי מועדון שופרסל "סוגרים את החופש"
 81.2.8.12בשפיים ביום ראשון 

 
 

או עד גמר המלאי הכרטיסים,  817..11.0ועד ליום  817..6.0תקופת המבצע: החל מיום  .1
 88::.עד  10:11משעה   817..1.0.המוקדם מביניהם. יום הכיף יתקיים ביום ראשון 

 בלבד.
מכירת השוברים תתקיים בסניפי שופרסל דיל, שופרסל דיל אקסטרה, שופרסל שלי ושופרסל  ..

 .Onlineאקספרס. לא ימכרו כרטיסים בשופרסל 
 המבצע לא יחול בסניפי רשת יש חסד ויש בשכונה.  .:
ממוצרי החנות, זכאים לרכוש שובר ע"ג ספח ₪  61-חברי מועדון לקוחות שופרסל הקונים ב .4

-מוגבל ל כולל מע"מ₪  1.-"( בהפארק)בתקנון זה: " לכניסה ליום כיף בפארק שפיים הקופה
  שובר הכניסה יצורף למעטפה. כרטיסים לקנייה. שובר הכניסה יצורף למעטפה. 7

כביצוע רכישה לצורך מתן  משיכת מזומנים ו/או תשלום חשבונות לא ייחשבויובהר, כי 
 זכאות לרכישת שובר כניסה לפארק.

 שובר.התנאים המפורטים על המעטפה מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי ה .1
למימוש השובר, חבר המועדון יגיע עם ספח הקופה לשערי הפארק והספח יהווה כרטיס  .7

כניסה לפארק. השובר אינו המיר למזומן ולא יינתן כל זיכוי תמורתו. השובר אינו מקנה זכות 
 כניסה לפארק ביום אחר מלבד בתאריך הנקוב לעיל.

 שופרסל אינה אחראית למימוש השובר.  .6
, דהיינו עד יומיים לפני קיום יום הכיף. לביטול 817..11.0תאפשר עד ליום ביטול השובר י .0

 השובר יש לגשת לסניף ולבטל את השובר בקופה. זיכוי כספי יינתן בהתאם למדיניות הרשת.
מימוש השובר והכניסה במסירת השובר ביום הכיף בלבד. הכניסה והשהות ביום הכיף  .1

בכפוף להוראות ו/או להנחיות ו/או לכללים של האתר בו מתקיים האירוע ו/או של מנהלי 
האתר בו מתקיים האירוע. כל אדם שלא יישמע להוראות ותקנות המקום/ המפעילים, 

 ות רשאי להוציאו מהפארק.המצילים ו/או כל איש צוות אחר, הצו
שופרסל לא תישא באחריות לכל נזק אם וככלל שייגרם, לכל מאן דהוא, ומכל מין וסוג שהוא,  .18

לרבות, ולא רק, נזק גוף, רכוש, ישיר עריף, משני, תוצאתי, בתוך ו/או מחוץ לשטח האתר בו 
 מתקיים האירוע. שובר שאבד/נפגם/נגנב לא יוחלף. 

 הנכנס לפארק מחויב בכרטיס. כל אדם מעל גיל שנתיים .11
אין להכניס לפארק אלכוהול, זכוכית, כלי זכוכית, סכינים, כלים חדים, נרגילות, גזיות או כלי  ..1

 בערה.
 שופרסל רשאית להפסיק את המבצע בכל עת. .:1
 שופרסל לא תהא אחראית במקרה של אובדן השובר. שובר פגום ו/או קרוע לא יכובד. .14
 WWW.SHUFERSAL.CO.ILניפים ובאתר עותקים של התקנון נמצאים בס .11

 
 
 

 


