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  תקנון

 הטבה לחברי מועדון הלקוחות של שופרסל

 "דוליטל"זוג כרטיסים במתנה לסרט 

 חברי מועדון הלקוחות של שופרסל הזכאים לקבלת ההטבה, יקבלו הודעה הכוללת קוד הטבה.  .1

רך אחרת בהתאם ( או בכל דSMSההודעה תישלח לחברי מועדון הלקוחות באמצעות הדיוור החודשי או באמצעות מסרון )
 לשיקול דעתה של שופרסל. 

באחד מבתי  13:02בשעה  1.0.0202 ראשון שיוקרן ביוםמדובב לעברית " דוליטל"ההטבה מקנה זוג כרטיסים לסרט  .0
סינמה , סינמה סיטי ירושלים  ,סינמה סיטי ראשל"צ ,סינמה סיטי גלילותהקולנוע המשתתפים במבצע כמפורט להלן: 

 . חיפהגרנד קניון סינמה  טהו, יטי ב"שסינמה ס, סיטי נתניה

או  02.0.0202מוצ"ש עד  02.0.0202מיום החל  cinema.co.il/-https://shufersalלקבלת ההטבה יש להיכנס לאתר  .0
 .בית הקולנוע המבוקשה ולבחור את הטבהקוד ואת  להזין פרטים אישיים, המלאי )המוקדם מביניהם(ר עד גמ

 . כרטיסים זוגיים( 0,222) כרטיסים 2,222 -למלאי הכרטיסים מוגבל  .4

 בגינם. למימוש או להחלפה ולא יינתן זיכוי או פיצוי ניתנים כרטיס שפקע לא קוד ההטבה ו/או  .2

 .או לממשם במועד אחר לא ניתן לשנות או להמיר את ההטבה בפרס אחר או בכרטיס לסרט אחר .6

 .שית ואינה ניתן להעברהההטבה אי .3

 .הטבה אחת לבית אבמוגבל ל .8

 .הצגת אישור ההרשמה באתרתתאפשר לאחר כניסה לקולנוע  .2

. המסרון יישלח קבלת הטבות של המועדון בטלפון הניידהמסרון עם קוד ההטבה יישלח אך ורק לחברי מועדון שאישרו  .12
 למספר הטלפון הנייד הקיים במערכות המידע של מועדון שופרסל.

 מקומות הישיבה באולם אינם מסומנים.  .11

 אין כפל מבצעים/הטבות. .10

 קוד ההטבה ניתן למימוש חד פעמי. .10

 שופרסל רשאית להפסיק את הפעילות בכל עת ומכל סיבה שהיא.  .14

 שופרסל אינה אחראית למימוש קוד ההטבה. .12

 שופרסל רשאית לשנות את התקנון בכל עת.  .16

 ף לתנאי התקנון. ההשתתפות בפעילות מהווה אישור של המשתת .13

 במקרה של סתירה בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים בדבר הפעילות, יגבר האמור בתקנון. .18

 התקנון כתוב בלשון זכר, אך הוא מופנה לשני המינים.  .12

ההשתתפות בפעילות היא באחריותו הבלעדית של המשתתף. שופרסל לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, שייגרם  .02
 קבלת ההטבה, מימושה או הביקור בבתי הקולנוע. בשל

 .www.shufersal.co.ilכפוף לתקנון מועדון לקוחות שופרסל המופיע באתר  .01
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