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 תקנון מבצע ספארי בשופרסל

 תקופת המבצע כמפורט להלן או עד גמר מלאי הכרטיסים )המוקדם מבניהם(:  .0

 .80.2.8102עד  0.0.8102בתוקף מיום  -  כרטיס כניסה לספארי .0.0

 .80.0.8102עד  0.0.8102בתוקף מיום  -כרטיס לסיור ספארי לילה  .0.8

ההטבה תחולק בסניפי שופרסל דיל, שופרסל דיל אקסטרה, שופרסל שלי ושופרסל אקספרס, וכן  .8
 . המבצע לא יחול בסניפי רשת יש.Onlineברכישה באתר שופרסל 

קופה החנות, יקבלו ספח מוצרי מגוון מומעלה ₪  011 -בשירכשו חברי מועדון הלקוחות של שופרסל  .8
ו/או כרטיס לרכישת ₪  94-הטבה לרכישת כרטיס כניסה ליחיד לספארי ב ישובר תויהיו זכאים לקבל

 ₪  .  94-כרטיס לסיור ספארי לילה ב

. ש"ח ומעלה( 911)בקניה של  הטבות בכל קניה 9-מוגבל למזכה בקבלת הטבה אחת.  ₪ 011 -קניה ב .9
 לא ייחשבו כרכישה המזכה בהטבה.משיכת מזומן, תשלום חשבונות ורכישת תווי קניה 

 שובר ההטבה כפוף להוראות תקנון זה ולתנאים המפורטים בו.  .5

 ורכישת כרטיסים ההטבהמימוש  .9

)יש להזין באתר קוד ההטבה  safari.co.ilבאתר הספארי רכישת כרטיס כניסה לספארי יתבצע  .9.0
 שנתיים חייב בכרטיס.  ילד מגילהמצוין על שובר זה( או בקופות באתר הספארי בימי הפעילות. 

 או בטלפון  safari.co.ilבאתר הספארי רכישת כרטיס כניסה לספארי לילה יתבצע  .9.8

בפעילות השתתפות  .ופיע על השוברמשיש למסור קוד קופון  ____30-2063666_______
 . לא ניתן להגיע לסיור לילה ללא תיאום מראש.5מגיל ספארי לילה 

 הקנייה. שובר ועם ספחהיש להגיע לקופות הספארי עם  .9.8

 . המוצרים , השוברים יישלחו במעמד משלוחOnlineבעת רכישה באתר שופרסל  .0

 . ולא יינתן כל זיכוי או פיצוי כנגדו שובר שאבד/נפגם/נגנב לא יוחלף .2

 שופרסל אינה אחראית למימוש השובר. .4

 מימוש השובר והכניסה לספארי תתבצע בימי הפעילות ובשעות הפעילות בספארי בלבד.  .01

  והשהות לספארי כפופה להוראות ו/או להנחיות ו/או לכללים של הספארי.הכניסה  .00

  אינה אחראית על הפעילות בספארי ועל השהות בו. שופרסל .08

ההשתתפות במבצע היא באחריותו הבלעדית של המשתתף. שופרסל לא תישא באחריות לכל נזק מכל  .08
 .הביקור בספארי ואסוג שהוא, שייגרם בשל קבלת ההטבה, מימושה 

 בכל עת וללא הודעה מוקדמת.  והמבצע לשנות את תנאי ההטבהלבטל או רשאית  שופרסל .09

שירות לקוחות לעניין מימוש השובר ותנאיו יינתן בקופות שופרסל ובאמצעות משרד הספארי בטלפון  .05
 .safari.co.ilאו באתר  18-9881888

 . www.shufersal.co.ilעותקים של התקנון נמצאים בסניפים ובאתר  .09

אין אפשרות להמיר את השובר או להחליפו ואין אפשרות לקבל תמורתו כסף מזומן או שווי ערך  .00
 אחרים. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 השובר מקנה את הזכות הגלומה בו למחזיק בו בלבד.  .02

, שפעל או שקיים חשש שפעל בחוסר תום לבכל אדם מול השתתפות במבצע רשאית לפסשופרסל  .04
 .תקנון זהאחד או יותר מסעיפי או תוך הפרת  עבירהתוך מעשה , לא ביושר, שלא כדין, שמרמה

יגברו  ,מבצעבמקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים הקשורים ל .81
 הוראות התקנון. 

 מצהיר המשתתף כי קרא תקנון זה והסכים לכל תנאיו. ,בבחירתו להשתתף במבצע .80

 .ים ולגברים כאחדהוא מתייחס לנש, אך תקנון זה מנוסח בלשון זכר .88

על המבצע יחולו דיני מדינת ישראל ולבתי המשפט במחוז תל אביב יפו תהא סמכות ייחודית ובלעדית  .88
 לדון בכל עניין הנוגע אליו.

 .safari.co.ilבאתר  נוספים פרטים .89


