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 Onlineבשופרסל  לקוחות שופרסללחברי מועדון מתנה  "ג'סטה"זוג כרטיסים לסרט מבצע  :תקנון
 )"הרשת"(

 
 

 "(.החברה)להלן: " בע"מ טמפו משקאותהפעילות נערכת על ידי   .1

"רכישה משתתפת"  Onlineבשופרסל שביצע חבר מועדון שופרסל כל את המתנה זכאי לקבל  .2

 27.8-15.9.2017חל במהלך תקופת הפעילות שלה עילות ואשר מועד ההספקה במהלך תקופת הפ

רשאים להשתתף  .(Online)בכפוף לזמני השירות ולאזורי החלוקה כמפורט בתקנון שופרסל 

בפעילות רק לקוחות כאמור אשר אישרו למועדון לשלוח להם הודעות בדיוור ישיר באמצעות 

  .SMSהודעות 

ל' או רביעיית נשר  1.5רכישה של שני בקבוקים לפחות של נשר מאלט  -"רכישה משתתפת" הינה  .3

מובהר כי קנייה של יותר מהכמות הנדרשת  .Onlineל' בקנייה אחת, באתר שופרסל  1.5מאלט 

 במסגרת אותה קנייה לא תקנה זכות לקבלת כרטיסים נוספים. 

 SMSן שופרסל הודעת לאחר תקופת הפעילות רוכשים הזכאים לקבל את המתנה יקבלו ממועדו .4

ד קינג כרטיסים לסרט ג'סטה בהפקת יונייטזוג שבה קוד המהווה קופון לרכישה ללא עלות של 

)להלן:  , לא כולל סופ"ש וחגים19:00השעה ה ויום ו' עד -באחד מסניפי "סינמה סיטי", בימים א

 "(ההטבה"

למימוש ברכישה באתר ניתן או עד גמר המלאי.  12.10.2017עד לתאריך ההטבה תוקף מימוש  .5

 או בקופות בלבד. www.cinema-city.co.ilסינמה סיטי 

 בלבד.  כרטיסים זוגיים 1,900 -המבצע מוגבל לכ .6

 .קוד קופוןקבלת ההטבה מותנת במסירת  – ניתנת למימוש חד פעמיו ההטבה אישית .7

 .רשאיות להפסיק /לשנות את המבצע בכל עת החברה ו/או שופרסל .8

  בע"מ. טמפו משקאותיות והמבצע באחר ידעהמ .9

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המועדים הנקובים בתקנון זה, לרבות תקופת  .10

הפעילות, ו/או לשנות את תנאיו של תקנון זה ו/או להוסיף עליהם או לגרוע מהם ו/או לבטל את 

  הפעילות. ציבור באופן בו פורסמהההפעילות בכל עת. הודעה על שינויים כאמור תובא לידיעת 

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים  .11

 בדבר הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

, לרבות מימוש הזכייה בפרס, הינו על אחריותם הבלעדית של במבצעמובהר כי ההשתתפות  .12

מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יהיו חייבים בשיפוי שופרסל המשתתפים בפעילות. החברה ו/או 

לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי הפסד, נזק ישיר ו/או עקיף, בגין כל אבדן, 

ו/או לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה מהשתתפות בפעילות או מימוש הזכייה מהמשתתפים 

בכל מקרה לא תהווה השתתפותם וכי  במתנהו/או בקשר עם הפעילות או כתוצאה מהשימוש 

ו/או  החברהיובהר, כי  .ו/או אי השתתפותם בפעילות עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה



 , ואינםההטבהלאיכות או טיב  ם, אינם אחראיןוכל מי מטעמ ן, עובדיהן, מנהליהשופרסל

 . מימושההטבהבקשר עם אחראים בכל צורה שהיא לגבי נזקים, הוצאות או תקלות כלשהן 

ו/או למי מטעמו לא משתתף ולובהתאם להוראות כל דין, המשתתף יהיה באחריות  ההטבה

ככל שייגרם  ןמי מטעמו/או ל שופרסו/או  תעמוד כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי החברה

 .ההטבה שקיבל למימושלו ו/או למי מטעמו נזק ו/או פגיעה ו/או הוצאה ו/או הפסד בקשר 

 

והמשתתף באתר מותנית בקיומם של המוצרים זמינים למכירה  בפעילותהשתתפות מובהר כי  .13
ו/או  מוותר על כל טענה ו/או דרישה הקשורה ו/או נוגעת לאי קיום מלאי מספק של המוצרים

לספק את המוצרים בפועל מכל סיבה שהיא, גם אם המוצרים הופיעו שופרסל אי יכולת 
 כזמינים.

. מסכימים לכל הוראות תקנון זהשתתפותם, ייחשבו כפעילות, בעצם ההמשתתפים ב .14

מכל מי מטעמה שופרסל ו/או ו/או  החברהבהשתתפותם בפעילות פוטרים משתתפי הפעילות את 

ו/או לתקנון ו/או  פעילותו/או לכל שלב משלבי ה פעילותטענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר ל

 קשורה באלה.ומוותרים על כל טענה ה פעילותלתקלות כלשהן בקשר ל

    במשרדי חברת שופרסל וטמפו משקאות בע"מ.זה יעמוד לעיון כל דורש, ללא תשלום, קנון ת .15

 כל האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה במידה שווה. .16

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


