
תקנון מבצע
לגו פאן בשופרסל

1. תקופת המבצע: החל מיום 20.6.2016 ועד ליום 28.08.2016  או עד גמר מלאי הכרטיסים, המוקדם מבניהם. 
מימוש השובר עד ליום 28.08.2016

2. מכירת השוברים תתקיים בסניפי שופרסל דיל, שופרסל דיל אקסטרה, שופרסל שלי ושופרסל אקספרס, כמו גם 
לרוכשים בשופרסל Online. המבצע לא יחול בסניפי רשת יש.

3. חברי המועדון הקונים ב- 50 ₪ ממוצרי מותג שופרסל זכאים לרכוש שובר ע"ג ספח הקופה לכניסה ללגו פארק 
ב-39 ₪ כולל מע"מ, מוגבל ל-6 כרטיסים לקניה. שובר הכניסה יצורף למעטפה. התנאים בגב המעטפה מהווים 

חלק בלתי נפרד מתנאי השובר. יובהר כי משיכת מזומן ו/או תשלום חשבונות לא ייחשבו כביצוע רכישה לצורך מתן 
זכאות לרכישת שובר כניסה לפארק.

4. התנאים המפורטים על המעטפה מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השובר.
5.למימוש השובר, הלקוח יגיע עם ספח הקופה לשערי לגו פאן והספח יהווה עבורו כרטיס כניסה למתחם. 

הכניסה לאירוע לגו פאן 2016 )לעיל ולהלן: "האירוע"( אשר יתקיים בין 9.7.2016 ל- 29.8.2016 הינה אך ורק עם 
הצגת כרטיס תקין - לכל אדם מגיל 1 שנה ומעלה. ניתן להיכנס עם הכרטיס בכל אחד מימי האירוע, הכרטיס הינו 

חד-פעמי - מיועד לכניסה אחת בלבד. שעות פתיחת האירוע: ימים א'-ה' ושבת: 18:30-09:00, ימי ו': -09:00
15:00. הכניסה ליריד תיסגר חצי שעה לפני שעת הסגירה.

6. שובר שאבד/נפגם/נגנב לא יוחלף ולא יינתן כל זיכוי או פיצוי כנגדו. עם השובר יש להגיע לקופות לגו פארק 
ולהמיר השובר לכרטיס כניסה. 

7. שופרסל אינה אחראית למימוש השובר. האחריות הבלעדית למימוש השובר וללגו פאן הינה של מפיקי הפארק- 
מדיוגן בע"מ.

8. ביטול השובר יתאפשר עד 14 ימים לפני מועד סגירת לגו פאן. לביטול השובר יש לגשת עם השובר המקורי 
לסניף בו נרכש השובר ולהשיבו לעמדת שירות הלקוחות. לביטול שובר שנרכש באתר שופרסל online יש לפנות 

למוקד האתר בטלפון 1-800-56-56-56 ולפעול בהתאם להנחיות שיימסרו במוקד.
9. מימוש השובר והכניסה במסירת השובר בימי פעילות הפארק בלבד. הכניסה והשהות באירוע בכפוף להוראות 
ו/או להנחיות ו/או לכללים של האתר בו מתקיים האירוע ו/או של מפיקי האירוע ו/או של מנהלי האתר בו מתקיים 
האירוע. מפיקת האירוע היא מדיוגן בע"מ. שופרסל אינה מפיקת האירוע ולא תחול עליה כל אחריות בכל הנוגע 

במישרין או 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 רק, נזק גוף, רכוש, ישיר, עקיף, משני, תוצאתי, 

בתוך ו/או מחוץ לשטח האתר בו מתקיים האירוע. שובר שאבד/נפגם/נגנב לא יוחלף. שופרסל אינה אחראית 
למימוש השובר. 

10. כל אדם מעל גיל שנה הנכנס לפארק מחויב בכרטיס. 
11. שופרסל רשאית להפסיק ו/או להאריך את תקופת המבצע ו/או תקופת מימוש השובר בכל עת.

12. שופרסל לא תהא אחראית במקרה של אובדן השובר. שובר פגום ו/או קרוע לא יכובד.
13. שירות לקוחות לעניין מימוש השובר ותנאיו יינתן באמצעות משרד הכרטיסים איוונטים בטלפון 9066* ובאתר 

לגו פאן.
 14. הכניסה לאירוע והשהות בו כפופים לכל התנאים המופרטים באתר לגו פאן שכתובתו 

 www.legofunilanit.co.il
15. שופרסל רשאית לשנות את התקנון בכל עת ומעת ללא הודעה מוקדמת.

www.shufersal.co.il עותקים של התקנון נמצאים בסניפים ובאתר


