מרץ 9102
תקנון
הטבה לחברי מועדון הלקוחות של שופרסל
זוג כרטיסים במתנה לסרט מפרץ ההרפתקאות
.1

חברי מועדון לקוחות שופרסל שיירכשו בתקופת הפעילות באחד מסניפי שופרסל המשתתפים,
 2מוצרים או יותר ממגוון מוצרי מותג שופרסל (מהדורת מפרץ ההרפתקאות מבית  )Nickelodeonהמפורטים
בנספח א' לתקנון זה ,יקבלו במעמד התשלום (או במועד קבלת המשלוח ברכישה בשופרסל  )Onlineספח הכולל
קוד הטבה (להלן" :קוד הטבה") המאפשר להשתתף בפעילות ולקבל זוג כרטיסים לסרט "מפרץ ההרפתקאות:
גורי העל".

.2

לקבלת ההטבה יש להיכנס בתקופת הפעילות לאתר  www.shufersal-fun.co.ilלהזין פרטים אישיים ואת קוד
ההטבה.
בגין רכישה שתתבצע בימים ראשון עד חמישי ,קוד ההטבה יהיה זמין לרישום בחלוף  22שעות ממועד הרכישה.
בגין רכישה שתתבצע בימים שישי ומוצ"ש ,קוד ההטבה יהיה זמין לרישום ביום ראשון שלאחר מכן" .רכישה"
לעניין זה פירושה מועד התשלום בסניף או מועד קבלת המשלוח ברכישה בשופרסל  - Onlineלפי העניין.

.3

בסיום תהליך ההרשמה יתקבל קוד רכישה וקישור לאתר ייעודי לצורך הזמנת כרטיסים (להלן" :קוד רכישה"
ו" -אתר הרכישה").

.2

קוד הרכישה והקישור לאתר הרכישה יישלחו גם באמצעות מסרון ,לחברי מועדון שאישרו קבלת דיוורים
בטלפון הנייד  .המסרון יישלח למספר הטלפון הנייד הקיים במערכות המידע של מועדון שופרסל.

.5

הזמנת הכרטיסים תתבצע באמצעות קוד הרכישה באתר הרכישה בלבד ,על בסיס מקום פנוי .הזמנת הכרטיסים
אינה כרוכה בתשלום עמלה.

.6

סניפי שופרסל המשתתפים בפעילות הם :שופרסל דיל אקסטרה ,שופרסל דיל ,שופרסל שלי ,שופרסל אקספרס
ושופרסל  .Onlineההטבה אינה תקפה ברכישה בסניפי רשת יש ,ניו פארם ו.Green -

.7

תקופת הפעילות תחל ביום  3.3.2313ותימשך עד מועד ההקרנה כמפורט להלן או עד גמר מלאי הכרטיסים
למבצע (המוקדם מביניהם).

.8

ההטבה מקנה זוג כרטיסים לסרט מפרץ ההרפתקאות" :גורי העל" שיוקרן במועדים ובבתי הקולנוע המפורטים
בנספח ב' לתקנון זה .ההטבה אינה תקפה לאולמות מיוחדים (לרבות  IMAX ,VIPו )4DPLEX -וכן לאירועים
סגורים.

.3

מלאי הכרטיסים מוגבל ל 2,533 -כרטיסים זוגיים.

 .13קוד ההטבה ו/או כרטיס שפקע לא ניתנים למימוש או להחלפה ולא יינתן זיכוי או פיצוי בגינם.
 .11לא ניתן לשנות או להמיר את ההטבה בפרס אחר או בכרטיס לסרט אחר או לממשם במועד אחר.
 .12אין כפל מבצעים/הטבות.
 .13קוד ההטבה ניתן למימוש חד פעמי.
 .12כל רכישה של  2מוצרים משתתפים או יותר מקנה זכאות לקבלת קוד הטבה אחד בלבד.
 .15שופרסל רשאית להפסיק את הפעילות בכל עת ומכל סיבה שהיא.
 .16שופרסל אינה אחראית למימוש קוד ההטבה.
 .17שופרסל רשאית לשנות את התקנון בכל עת.
 .18ההשתתפות בפעילות מהווה אישור של המשתתף לתנאי התקנון.
 .13במקרה של סתירה בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים בדבר הפעילות ,יגבר האמור בתקנון.
 .23התקנון כתוב בלשון זכר ,אך הוא מופנה לשני המינים.
 .21ההשתתפות בפעילות היא באחריותו הבלעדית של המשתתף .שופרסל לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג
שהוא ,שייגרם בשל קבלת ההטבה ,מימושה או הביקור בבתי הקולנוע.
 .22כפוף לתקנון מועדון לקוחות שופרסל המופיע באתר .www.shufersal.co.il

נספח א'
מוצרי מותג שופרסל מהדורת מפרץ ההרפתקאות מבית Nickelodeon

מס"ד

ברקוד

תיאור פריט

1

7296073340553

ממחטות אף מהדורת מפרץ ההרפתקאות

2

7296073340560

מארז זוגי של שקיות אוכל מהדורת מפרץ ההרפתקאות

3

7296073344599

מגבונים לחים ללא בישום  46*5יחידות שופרסל מהדורת מפרץ ההרפתקאות

4

7296073340546

שלישיית מגבוני נייר טואלט לילדים מהדורת מפרץ ההרפתקאות

5

7296073340096

שמפו  1ליטר שופרסל מפרץ ההרפתקאות

6

7296073340102

אל סבון  1ליטר שופרסל (בנים) מפרץ ההרפתקאות

7

7296073343134

אל סבון  1ליטר שופרסל (בנות) מפרץ ההרפתקאות

8

7296073346333

עוגות אישיות קרם חלב  053גרם שופרסל מפרץ ההרפתקאות

9

7296073346340

עוגות אישיות קרם שוקו  053גרם שופרסל מפרץ ההרפתקאות

10

7296073345503

וופלים מיקס  633גרם שופרסל מפרץ ההרפתקאות

11

7296073341024

תערובת להכנת כדורי שוקולד  533גרם שופרסל מפרץ ההרפתקאות

12

7296073341031

תערובת להכנת פנקייק  533גרם שופרסל מפרץ ההרפתקאות

13

7296073352815

תיק מתנה  -מהדורת מפרץ ההרפתקאות

1410

7296073349259

שקדי מרק  633גרם שופרסל מהדורת מפרץ ההרפתקאות

נספח ב'
מועדי הקרנה ובתי קולנוע

סינמה סיטי גלילות
03:31 – 02:31

90.2.9102

00:11 – 01:11
01:01 – 00:01
03:21 – 01:21
00:11 – 01:11

99.2.9102

09:01 – 00:01
02:21 – 09:21
03:31 – 02:31
00:11 – 01:11
01:01 – 00:01
00:11 – 01:11

92.2.9102

09:01 – 00:01
02:21 – 09:21
03:31 – 02:31
00:11 – 01:11
01:01 – 00:01
סינמה סיטי ראשון לציון
00:11 – 01:11

90.2.9102

09:01 – 00:01
02:21 – 09:21
03:31 – 02:31
00:11 – 01:11
01:01 – 00:01
09:11 - 00:11

99.2.9102

03:11 – 02:11
01:01 – 03:01
00:21 – 01:21
00:11 – 01:11

92.2.9102

09:01 – 00:01
02:21 – 09:21
03:31 – 02:31
00:11 – 01:11
01:01 – 00:01
סינמה סיטי ירושלים
90.2.9102

00:11 – 01:11

09:01 – 00:01
02:21 – 09:21
00:11 – 01:11

99.2.9102

09:01 – 00:01
02:21 – 09:21
סינמה סיטי כפר סבא
00:11 – 01:11

90.2.9102

09:01 – 00:01
02:21 – 09:21
00:11 – 01:11

99.2.9102

09:01 – 00:01
00:11 – 01:11

92.2.9102

09:01 – 00:01
סינמה סיטי נתניה
90.2.9102

00:11 – 01:11
09:01 – 00:01

99.2.9102

09:11 – 00:11
02:01 – 09:01

92.2.9102

00:11 – 01:11
09:01 – 00:01

