
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בשופרסל 9102פארק  ספייס תקנון מבצע לגו

 הגדרות .1

או עד גמר מלאי הכרטיסים,  .91.2.101ועד ליום  12...101.: החל מיום תקופת המבצע .1.1
 המוקדם מבניהם.

 בגני התערוכה בתל אביבשתתקיים " .ark P SPACE LEGO 101: פעילות קיץ "האירוע .1.1
 ..91.2.101ועד ליום  .12.2.101החל מיום 

ממגוון : חברי מועדון לקוחות שופרסל הקונים בחנויות המשתתפות תנאי המבצע .1.9
ומעלה, רשאים לרכוש כרטיסי כניסה לאירוע  ₪ 00-במוצרי המותג הפרטי של שופרסל 

 כרטיסים בכל קניה.  . כולל מע"מ לכרטיס. מוגבל לרכישה של עד  ₪ .2בעלות של 

: שופרסל דיל, שופרסל דיל אקסטרה, שופרסל שלי ושופרסל החנויות המשתתפות .1.2

)לא כולל רשתות "יש בשכונה"  Onlineאקספרס וכן אתר הקניות המקוון שופרסל 
 ו"יש חסד"(.

 -ו GALA)לא כולל המותגים  GREEN: מותג שופרסל, לרבות המותגים המשתתפים .1.0

PILOT ולא כולל תשלום חשבונות או משיכת מזומן.) 

 : חברי מועדון לקוחות שופרסל.חברי מועדון ...1

 רכישת כרטיסים .1

התשלום בקופה, כרטיסי  חברי מועדון שעמדו בתנאי המבצע רשאים לרכוש, במעמד .1.1
ללקוחות המשלמים בכרטיס  כולל מע"מ לכרטיס. ₪ .2כניסה לאירוע בעלות של 

 ₪ 22, כך שמחיר הכרטיס יעמוד על ₪ 0אשראי שופרסל, תינתן הנחה נוספת בסך 
 יכלול את רכיב המע"מ. בסניף אילת מחיר הרכישה מובהר  .כולל מע"מ לכרטיס

 כרטיסים בכל קניה מזכה.   . ניתן לרכוש עד  .1.1

כספח קופה הכולל קוד בסניף כרטיסי הכניסה לאירוע שיירכשו יופקו על ידי הקופאית  .1.9
"(. כל שובר מהווה כרטיס כניסה ליחיד וניתן הכרטיס" או "השוברחד ערכי )להלן: "

 למימוש חד פעמי. 

ה מהווים התנאים על גבי המעטפבעת הקנייה. ללקוח יצורף למעטפה שתימסר השובר  .1.2
 חלק בלתי נפרד מתנאי השובר.

קונים בקופות שירות עצמי מתבקשים למלא את הפרטים בהתאם להוראות ולגשת  .1.0
 לעמדת שירות הלקוחות לקבלת המעטפה. 

שובר למימוש, שעמו יש להגיע לאירוע, לגשת יקבלו  Onlineקונים באתר שופרסל  ...1
 לכרטיס כניסה. המימוש לקופות לגו פארק ולהמיר שובר 

, ניתן להחזרה/לביטול בסניפי שופרסל דיל Onlineשובר מימוש שנרכש בשופרסל 
 להלן.  1.10בלבד, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 

כפוף למדיניות הביטולים וההחזרות של משרד מימוש כרטיס שהומר כנגד שובר 

 ולא של שופרסל. Ticket Master הכרטיסים 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . לאירועאו באפשרות כניסה ו/לא יזכה את בעליו בהחזר כספי השובר/כרטיס אובדן  .1.2

 ינתן החזר כספי בגין כרטיס שלא נוצל מכל סיבה שהיא.י אל .1.2

 שובר פגום ו/או קרוע לא יכובד. ...1

לפני מועד סגירת לגו  עסקים ימי 2ביטול שובר שנקנה בסניפי שופרסל יתאפשר עד  .1.10
 פארק.

 כללי .9

ים. האחריות הבלעדית למימוש הכרטיסים שופרסל אינה אחראית למימוש הכרטיס .9.1
ומשרד  0100.1919היא של מפיקת האירוע קבוצת לי שיווק בע"מ חברה פרטית מספר 

 הכרטיסים הרלוונטי.

הכניסה והשהות באירוע הם בכפוף להוראות, להנחיות ולכללים שייקבעו באתר  .9.1
 האירוע ועל ידי מפיקת האירוע או מי מעמה. 

ירוע ולא תחול עליה כל אחריות בכל הנוגע במישרין או שופרסל אינה מפיקת הא .9.9
בעקיפין לאירוע, הפקתו, תכניו, קיומו או אי קיומו וכל הקשור בו. שופרסל לא תישא 
באחריות לכל נזק, אם וככל שייגרם, לכל מאן דהוא, ומכל מין וסוג שהוא, לרבות, ולא 

 /או מחוץ לשטח האירוע. רק, נזק גוף, רכוש, ישיר, עקיף, משני, תוצאתי, בתוך ו

 .ילד מעל גיל שנתיים חייב בכרטיס .כל כניסה לאירוע מחייבת בכרטיס .9.2

 שופרסל רשאית לשנות את תקופת המבצע בכל עת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.  .9.0

 Ticketשירות לקוחות לעניין מימוש השובר ותנאיו יינתן באמצעות משרד הכרטיסים  ...9

Master  לגו פארק* ובאתר 2...בטלפון www.tmisrael.co.il. 

 עותקים של התקנון נמצאים בסניפים ובאתר.  .9.2


