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ליום  דמימוש השובר ע או עד גמר מלאי הכרטיסים, המוקדם מבניהם. 9.2.7102 יוםתקופת המבצע: החל מ .0

 . 80.2.7102וסיור בסאפרי לילה עד  80.3.7102

כמו גם לרוכשים , ושופרסל אקספרס שופרסל שלישופרסל דיל, שופרסל דיל אקסטרה,  בסניפי ההטבה תחולק .7

 .6ראה סעיף  Onlineהוראות בנוגע למימוש שובר שנרכש בשופרסל  .Onlineבשופרסל 

 ניפי רשת יש.המבצע לא יחול בס 

לקבל שובר הטבה לרכישת כרטיס כניסה זכאים  החנותמוצרי מגוון מומעלה ₪  011 -קונים בהמועדון החברי  .8

ספח  קניה.ל הטבות 6-מוגבל ל.  ₪  69-לסיור ספארי לילה ב ו/או כרטיס לרכישת כרטיס₪  54-ליחיד לספארי ב

 מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השובר. השוברהתנאים בגב  .לשובר מעוצביצורף  הקופה

לקבל לא ייחשבו כביצוע רכישה לצורך מתן זכאות ורכישת תווי קניה תשלום חשבונות , יובהר כי משיכת מזומן 

 .רילספא הטבה לרכישת כרטיס מוזל

 .ההטבהמהווים חלק בלתי נפרד מתנאי  השוברעל התנאים המפורטים  .5

 זכאות לרכישת עבורו + השובר לקופות הספארי והם יהוו הלקוח יגיע עם ספח הקופה ,לרכישת כרטיס מוזל .4

 .מוזלכרטיס כניסה 

ולא  א יוחלףשובר שאבד/נפגם/נגנב ל, יישלח בארגז המשלוח שובר למימוש. Onlineבשופרסל שובר לרוכשים  .6

 ולהמיר השובר לכרטיס כניסה.הספארי עם השובר יש להגיע לקופות . כנגדואו פיצוי יינתן כל זיכוי 

 שופרסל אינה אחראית למימוש השובר. .2

בכפוף להוראות  באתרמימוש השובר והכניסה במסירת השובר בימי פעילות הפארק בלבד. הכניסה והשהות  .3

כל אחריות בכל הנוגע במישרין או בעקיפין שופרסל לא תחול על ארי הספו/או להנחיות ו/או לכללים של 

וכל הקשור בו. שופרסל לא תישא באחריות לכל נזק, אם וככל שייגרם, לכל מאן דהוא, ומכל לספארי השהות בו 

 .ספארימין וסוג שהוא, לרבות, ולא רק, נזק גוף, רכוש, ישיר, עקיף, משני, תוצאתי, בתוך ו/או מחוץ לשטח ה

 שובר שאבד/נפגם/נגנב לא יוחלף. 

  ומעלה. 4ולסיור ספארי לילה הכניסה היא מגיל  ב בכרטיסומחי לספאריכנס אדם מעל גיל שנתיים הנכל  .9

 תקופת המבצע ו/או תקופת מימוש השובר בכל עת. להפסיק ו/או להאריך את שופרסל רשאית .01

 /או קרוע לא יכובד.שובר פגום ו תהא אחראית במקרה של אובדן השובר.שופרסל לא  .00

-18הספארי בטלפון משרד  באמצעותשופרסל ו סניפי ביינתן שירות לקוחות לעניין מימוש השובר ותנאיו  .07

 .safari.co.ilאו באתר  6871777

 . www.shufersal.co.il עותקים של התקנון נמצאים בסניפים ובאתר .08

 

 שופרסל רשאית לשנות את תנאי המבצע מעת לעת על פי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת. .05

 כסף מזומן או שווי ערך אחרים.  להמיר את השובר או להחליפו ואין אפשרות לקבל תמורתואין אפשרות  .04

 השובר מקנה את הזכות הגלומה בו למחזיק בו בלבד.  .06
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  .ילשעות הפעילות של הספארחראית אינה אשופרסל  .02

לא , שמרמה, שפעל או שקיים חשש שפעל בחוסר תום לבכל אדם מול השתתפות במבצע רשאית לפסשופרסל  .03

 .תקנון זהאחד או יותר מסעיפי או תוך הפרת  תוך מעשה עבירה, לא ביושר, שכדין

ו אחראית לאובדן של השובר, קריעתו, טשטוש הפרטים שעליו או כל פגם אחר המונע את מימושאינה שופרסל  .09

 .אחר. אובדן שובר או שובר פגום אינם ניתנים להחלפה בשובר הלקוח ע"י  מוואשר נגר

במקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות התקנון לפרסומים המבצע נערך בכפוף לתקנון זה בלבד, ובכל  .71

 ., הוראות התקנון הן אלה שתגברנהמבצעאחרים הקשורים ל

 המבצעמכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי את ו רשאית להפסיק בכל עת ולאלתר,שופרסל  .70

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

 כי קרא תקנון זה והסכים לכל תנאיו.המשתתף מצהיר  להשתתף במבצעבבחירתו  .77

שתתף ואין בהשתתפותו כדי ליצור חבות כלשהי של הינה על אחריותו הבלעדית של המ במבצעההשתתפות  .78

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

 .במבצע בעקיפין למשתתף

 .מטעמי נוחות, תקנון זה מנוסח בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לנשים ולגברים כאחד .75

ודית ובלעדית לדון בכל ישראל ולבתי המשפט של תל אביב יפו תהא סמכות ייח יחולו דיני מדינתהמבצע על  .74

 .הנוגע אליו

 

 לפרטים נוספים על המבצע:

http://www.safari.co.il/content.php?id=349 
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