מרץ 5102
תקנון מבצע פעילות ביקור ביקבים בלעדית לחברי המועדון
 .0תקופת המבצע :החל מיום  01.2.5102ועד ליום  02.2.5102או עד גמר מלאי ההזמנות ,המוקדם מבניהם.
 .5ניתן לממש את המבצע בסניפי שופרסל "דיל" ,שופרסל "דיל אקסטרה" ,שופרסל "שלי" ,שופרסל "אקספרס"
ובשופרסל  .Onlineהמבצע לא יחול בסניפי רשת "יש בשכונה""/יש חסד" ובסניפי אורגניק מרקט.
 .2חברי המועדון שיקנו במהלך תקופת המבצע שלושה בקבוקים מהיינות השולחניים המשתתפים במבצע מאותו יקב
(לא כולל יינות מתוקים /מיץ תירוש) (קנייה מזכה) ,יהיו זכאים לקבל הזמנה זוגית חינם למרכז המבקרים של
אותו היקב עד ליום  .20.05.5102את ההטבה ניתן לממש בכפולות מוגבל לשני מימושים בקנייה מרוכזת אחת.
בכפוף למגוון הקיים בכל סניף.
 .2היינות המשתתפים במבצע :כל היינות שבמגוון למעט מיץ ענבים ויינות מתוקים.
 .2בעת ביצוע קנייה מזכה הלקוח יקבל ספח קופה שהינו שובר הזמנה זוגית לביקור ביקב הרלוונטי .לאחר קבלת
ההזמנה יש לשריין מקום לביקור במרכז המבקרים על בסיס מקום פנוי בתיאום מראש .את ההזמנה ניתן לממש
עד ליום  .20.05.5102יש למסור את ההזמנה בעת ההגעה למרכז המבקרים.
 .6הזמנת ביקורים ליקב תתאפשר על בסיס מקום פנוי בלבד.
 .7ההזמנה לבדה אינה מהווה כרטיס כניסה למרכז המבקרים .לא תתאפשר השתתפות בביקור ללא קבלת אישור
מראש על שריון מקומות.
 .8שופרסל אינה אחראית למימוש ההזמנה .האחריות הבלעדית למימוש ההזמנה ולביקורים הינם על היקבים בלבד
ושופרסל אינה אחראית לכך.
 .9הרשת שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או לשנות את המבצע בכל עת.
 .01שופרסל רשאית להפסיק ו/או להאריך את תקופת המבצע ו/או תקופת מימוש השובר בכל עת.
 .00שופרסל לא תהא אחראית במקרה של אובדן ההזמנה .שובר פגום ו/או קרוע לא יכובד.
 .05שירות לקוחות לעניין מימוש ההזמנה ותנאיה יינתן באמצעות מרכזי המבקרים כמפורט בתקנון זה ובאתר.
 .02חל איסור על מכירת משקאות אלכוהוליים /משכרים לאחר השעה  52:11ולמי שטרם מלאו לו  08שנה.
 .02עותקים של התקנון נמצאים בסניפים ובאתר.

רשימת היקבים
 .1מרכז מבקרים יקב בנימינה  -רחוב הנשיא פינת היקב ,בנימינה – 04-6107530
 .2מרכז מבקרים יקב רמת הגולן  -אזור התעשייה קצרין 04-6968435
 .3מרכז מבקרים יקב הרי גליל  -קיבוץ יראון 40-7676606
 .0מרכז מבקרים יקב ברקן  -יער חולדה  -בית הרצל 46-4006644 -
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 .5מרכז מבקרים יקב דלתון  -פארק תעשיה דלתון 40-7466763 -
 .7מרכז מבקרים יקב רקנאטי – פארק תעשיות עמק חפר 04-6222288 -
 .6מרכז מבקרים יקב כרמל  -דרך היין  ,24זיכרון יעקב 40-7341666 -
 .6מרכז מבקרים יקב תבור – שדרות קק"ל ,אזה"ת כפר תבור 40-7674000 -
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