
 
 

 8102 יולי -יוני

 מרכז מבקרים 

 הטבה ללקוחות שופרסל

 (. 11של שופרסל, שופרסל תפעיל מרכז מבקרים בנמל תל אביב )האנגר  06 -לרגל חגיגות ה .1

 .11.0.2619עד  8.0.2619מרכז המבקרים יפעל החל מיום  .2

ד וע 16:66החל מהשעה  12.0.2619עד  8.0.2619בימים  -שעות הפעילות של מרכז המבקרים  .1
)כניסת מבקר אחרון  .10:66ועד השעה  16:66החל מהשעה  11.0.2619וביום  22:66השעה 

 תתאפשר עד חצי שעה לפני תום הפעילות(.

 קבלת הטבה )כרטיסי כניסה ללא עלות( .0

, לקוח שופרסל שירכוש בשופרסל )שופרסל דיל 12.0.2619עד  8.0.2619החל מיום  .0.1
שופרסל רסל אקספרס, אורגניק מרקט ואקסטרה, שופרסל דיל, שופרסל שלי, שופ

Online כולל ₪  18( ממגוון מוצרי המותג הפרטי של שופרסל או גרין, בסכום כולל של
מע"מ או יותר בקניה אחת, יקבל ספח קופה וגלויית מידע המזכים בקבלת הטבה המקנה 

 ( כרטיסי כניסה למרכז המבקרים ללא עלות.8עד חמישה )

 לקוח להיכנס לאתר אינטרנט שכתובתולצורך קבלת ההטבה, על ה .0.2
www.shufersalstory.co.il :ולהזין פרטים מבוקשים, כמפורט להלן  

 שם; .0.2.1

 שם משפחה; .0.2.2

 קוד הטבה )כפי שיפורט בספח הקופה שיצורף לחשבונית הקניה(; .0.2.1

 ;1ללא עלות( 8כמות משתתפים מבוקשת )עד  .0.2.0

 מועד ביקור מבוקש )בהתאם לאפשריות הקיימות(; .0.2.8

 כל פרט נוסף כפי שיפורט בדף ההרשמה באתר האינטרנט.  .0.2.0

 . ספחשעות ממועד קבלת ה 20רישום באתר הפעילות יתאפשר בחלוף  .8

 קבלת ההטבה כפופה לעמידת הלקוח בתנאי הזכאות לעיל ולאחר הזנת מלוא הפרטים הנדרשים.  .0

 כל קניה מזכה בהטבה אחת בלבד.  .0

 כל הטבה ניתנת למימוש חד פעמי. .9

( ניתן יהיה לרכוש כרטיסי כניסה 8-11.0.2619למלאי הקיים, במהלך תקופת הפעילות )בכפוף  .8
)כולל ₪  18בקופות שיוצבו בכניסה למרכז המבקרים. עלות כרטיס כניסה למרכז המבקרים היא 

 ללא עלות. הוא ( 8ילד עד גיל חמש )לכניסה כרטיס מע"מ(. 

 עד גמר המלאי.  .16

 או ההטבה בכל עת ומכל סיבה שהיא.שופרסל רשאית לבטל את הפעילות  .11

 שופרסל רשאית לשנות את התקנון בכל עת ומכל סיבה שהיא, והתקנון המעודכן הוא שיחייב.  .12

במקרה של סתירה בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים בדבר הפעילות, יגבר האמור  .11
 בתקנון.

 אות תקנון זה. קבלת ההטבה מהווה אישור והסכמה מצד המשתתף כי הוא מסכים להור .10

 .הם עיבוד ואינם מבוססים על המציאותבמתחם חלק מהמוצגים  .18

 התקנון כתוב בלשון זכר, אך הוא מופנה לשני המינים.  .10

                                                           
1
 יש להזין את פרטי כל המשתתפים כולל ילדים ותינוקות 


