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 לקוחות שופרסללחברי מועדון שלגון מתנה במגנום בר נמל תל אביב מבצע  :תקנון
 
 

 "(.החברה)להלן: " בע"מ גלידת שטראוסהפעילות נערכת על ידי  חברת  .1

בין התאריכים   בסניפי שופרסל בלבד)אחד לפחות(  מגנום או פיינטשלגוני מגנום ת מאגד ברכישת .2

 1ספח לקבלת   ,שהינם חברי מועדון לקוחות שופרסלו לקוחות שופרסל, בליק 23.8.21עד  11.7.21

 סניפי שופרסל ."(ירועהא)להלן:  ת"אב שרונהמתחם ב שייערך שלגון מגנום מתנה במגנום בר

ופרסל שלי, שופרסל אקספרס, : שופרסל דיל, שופרסל דיל אקסטרה, שבמבצע המשתתפים

 .Onlineשופרסל 

 .ש"ח בלבד 12במחיר של באירוע הנמכרים  וםנגגוני מתקפה לשלההטבה  .3

 .במגנום שרונה ת"אבסיום החשבון בסניף שופרסל יקבל חבר המועדון ספח אותו עליו למסור  .4

נום בר עם חשבונית הקנייה שלהם הקונים בשופרסל אונליין צריכים להגיע למגלמימוש המתנה,  .5

 Onlineנית קנייה משופרסל בוחשבמסירת השרשור/ יתמשופרסל אונליין וקבלת המתנה מותנ

 .נה ת"אשרובמגנום 

או עד גמר המלאי, ובכפוף  31.8.21עד  21.7.21תאריכים בין ה באירועמתנה תוקף מימוש ההטבה  .6

                                         יים ברגע המימוש.למלאי הק

בשעות מישי שון עד חבימים רא 31.8.21עד  21.7.21תאריכים ל מתוכננתפעילות המגנום בר 

כי תאריכי ושעות  יובהר .לא כולל ערב תשעה באב 23:30עד  21:30בשבת ו 23:00עד  12:00

או להתבטל, לפי שיקול דעתה הבלעדי של  הפעילות אינם מחייבים והם עשויים להשתנות

 .החברה

ספח ל כ .המקורי קבלת ההטבה מותנת במסירת הספח – ניתנת למימוש חד פעמיו ההטבה אישית .7

 ניתן למימוש חד פעמי. 

 .אין כפל מבצעים והנחות .8

  .מימושים 2,500-מוגבל לע צהמב .9

 .רשאיות להפסיק /לשנות את המבצע בכל עת החברה ו/או שופרסל .10

 גלידת שטראוס בע"מ.והמבצע באחריות  ידעהמ .11

שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המועדים הנקובים בתקנון זה, לרבות תקופת  החברה .12

בטל את הפעילות, ו/או לשנות את תנאיו של תקנון זה ו/או להוסיף עליהם או לגרוע מהם ו/או ל

באופן בו פורסמה העובדים  ציבורכאמור תובא לידיעת הפעילות בכל עת. הודעה על שינויים 

  הפעילות.

ל סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בכל מקרה ש .13

 בדבר הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

על אחריותם הבלעדית של  ו, לרבות מימוש הזכייה בפרס, הינבמבצעמובהר כי ההשתתפות  .14

אחראים ולא יהיו חייבים  ו/או מי מטעמה לא יהיוו/או שופרסל  החברהילות. המשתתפים בפע

לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו הפסד, נזק ישיר ו/או עקיף, בשיפוי בגין כל אבדן, 



ו/או לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה מהשתתפות בפעילות או מימוש למי מהמשתתפים 

וה או כתוצאה מהשימוש בפרסים וכי בכל מקרה לא תהו הזכייה ו/או בקשר עם הפעילות

 .השתתפותם ו/או אי השתתפותם בפעילות עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה

. מסכימים לכל הוראות תקנון זהפעילות, בעצם השתתפותם, ייחשבו כהמשתתפים ב .15

מכל מי מטעמה ו/או ו/או שופרסל  החברהבהשתתפותם בפעילות פוטרים משתתפי הפעילות את 

ו/או לתקנון ו/או  פעילותו/או לכל שלב משלבי ה פעילותטענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר ל

 ומוותרים על כל טענה הקשורה באלה. פעילותלתקלות כלשהן בקשר ל

  , קרית שדה התעופה.  3משרדי החברה ברחוב גלבוע זה יעמוד לעיון כל דורש, ללא תשלום, בקנון ת .16

 ס לזכר ונקבה במידה שווה.קנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחכל האמור בת .17

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


