
 "חודש איטליה תקנון מבצע "
 

"(,  המבצע" )להלן: "חודש איטליה יקיימו מבצע בשם "   ( "באשר" )להלן:  באשר גבינות בע"מחברת  
 אשר תנאיו מפורטים בזאת להלן: 

 
 מהות המבצע

תקין  חבר  בכרטיס  חברי המועדון של באשר, המחזיקים  במסגרת המבצע יהיו זכאים כל   .1
את המוצרים לרכוש מוצרים  "(  "הלקוח או הלקוחות"או " "באשר   כרטיסותקף )להלן: "

זה,   לתקנון  א'  בנספח  אתר המפורטים  ו/או  פרומז'רי"  "באשר  בחנויות  הנמכרים 
  (בהתאמה "האינטרנט אתרו" "החנויות" )להלן: https://www.basher.co.ilהאינטרנט 

 .בהנחות המפורטות בנספח א'
  

 מועדי המבצע
"(. תקופת המבצע)להלן: "  28.2.2021ויסתיים ביום    1.2.20219המבצע יתקיים החל מיום   .2

בחנויות  היום האחרון של תקופת המבצע הוא היום האחרון בו ניתן יהיה לממש הזמנה  
 . ו/או באתר האינטרנט

  
רשאית להאריך ו/או לסיים את תקופת המבצע ו/או לשנות את תנאי המבצע  ה הית באשר .3

 לנכון, וזאת אף ללא הודעה מראש.שתמצא כפי 
 

 האתרים המשתתפים במבצע, אופן ההזמנה והמימוש 
 .במבצע יופיעו באתר האינטרנט  ותהמשתתפ  החנויותשמות  .4
באשר רשאית להוסיף  יכולה להשתנות במהלך תקופת המבצע בכל עת,  החנויות  רשימת   .5

מ חנויות  מסוים  החנויותרשימת  ולגרוע  במועד  תופיע  אשר  העדכנית  הרשימה  לפיכך,   ,
 באתר האינטרנט היא הרשימה הנכונה והקובעת לאותו מועד. 

הלקוחות   .6 זכאים  יהיו  האינטרנט  ובאתר  בחנויות  הלקוחות  שיבצעו  רכישות  במסגרת 
זולים ממחיר   מוצרים במחירים  ו/או באתר, הכל כמפורט    המכירה לרכוש מגוון  בחנות 

 בנספח א' לתקנון זה. 
לצורך   .האתרהחנות ו/או  יתבצע בקופת  ההנחה המפורטת בנספח א' לתקנון זה  מימוש   .7

האתר את החנות ו/או  על הלקוח להציג בקופת  טת בנספח א' יהיה  מימוש ההנחה המפור
קוד   באשר כרטיס את  וכן  באשר  כרטיס  בעל  הינו  כי  המאשרת  מזהה  תעודה  שמו,  על 
 .אשר יימסר ללקוחות על ידי באשר באופן שיקבע על ידה במהלך תקופת המבצע הקופון

 
 סייגים והגבלות

 חולו הסייגים והמגבלות להלן: מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה לעיל י
 . תקופת המבצע בלבדניתן לממש את ההטבה במהלך  .8
חרף האמור לעיל מוסכם   ואינה ניתנת להעברה.  באשר בלבד  ההטבה הינה למחזיק כרטיס .9

ת "גרנה פדנה" בהנחה  ובזאת כי לקוח שאינו מחזיק בכרטיס באשר יהיה רשאי לרכוש גבינ 
 המפורטת בנספח א'. 

קף  ות ההנחות המפורטות בנספח א' באמצעות כרטיס באשר אשר אינו בלא ניתן לממש את   .10
 . םככל שהלקוח לא הוכיח את זהותו באופן מספק במעמד רכישת המוצריו/או 

 
 הגבלת אחריות

  
 .באשר או התחייבות לביצוע עסקה מטעם ו/  המבצע נועד לרווחת הלקוחות ואינו עסקה .11
עומדת הזכות להפסיק בכל עת את המבצע ו/או לבטל את המבצע ו/או לשנות את    באשרל .12

 הבלעדי וזאת אף ללא הודעה מראש.  התנאי המבצע בכל עת עפ"י שיקול דעת
מימוש ההנחה ורכישת המוצרים כפוף לקיום המוצרים בחנויות ו/או באתר האינטרנט.   .13

' יהיו זמינים בכל החנויות ו/או  באשר אינה מתחייבת כי כל המוצרים המפורטים בנספח א
 באתר האינטרנט. 

 . החנויותצד לעסקה שבין הלקוח לבין  ה אינ באשר  הלקוח מסכים לכך כי .14
כמו כן, הלקוח מסכים כי התמונות המופיעות בפרסומים השונים וטיב ואיכות השירות   .15

ת לטיב  , וכל תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעוהחנויותהינם באחריותם הבלעדית של 
ל  תופנה  האמורות  לתמונות  ו/או  השירות  לאיכות  החנויות  ו/או  את  המפעילים  זכיינים 

, והאחריות בגין כל טענה ו/או נזק ו/או הפרה ו/או עוולה מכל מין וסוג שהן לא תחול  בלבד
 .באשר בשום אופן על

  
 הוראות כלליות 



 הלקוח. ו  באשר תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין .16
צע כפוף לחוקי מדינת ישראל, לרבות חוקי המס, לשינויים בהוראות החוק וכן  תקנון המב .17

 לכל תקנה ו/או חקיקת משנה אחרת התקפה מכוח חוק. 
,  97יפו  ברחוב   באשר במשרדיוהתקנון ימצא לעיונם של לקוחות המבצע באתר האינטרנט,   .18

 . יםירושל
-הינו בתחום השיפוט של בתי המשפט בעיר תלבמקרה של תביעה מקום השיפוט הבלעדי   .19

 יפו. -ביבא
בין    ה-א , בימים  באשרניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של  לחנויות  למידע נוסף בנגוע   .20

 . *5906לפון , בט 09:00-18:00השעות 
  
  

ח.פ.  ,באשר גבינות בע"מ  
515618148 

 באשר   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נספח א'
 רשימת פריטים והנחות 



 שם פריט מחלקה 
מחיר  
 ללקוח

אחוז הנחה למחזיקי כרטיס  
 באשר 

 הנחה  20% 199 גורגונזולה דולצה  גבינות 

 הנחה  20% 199 גורגונזולה פיקנטה  גבינות 

 הנחה לכל הלקוחות  40% 179 גרם 200-חודש  16גרנה פדנה  גבינות 

 הנחה לכל הלקוחות  40% 159 גרם 700-חודש  16גרנה פדנה  גבינות 

 הנחה לכל הלקוחות  40% 249 גרם 200 -חודש 30גרנה פדנה  גבינות 

 הנחה  20% 299 פיורא דולצ'ה  גבינות 

 הנחה  20% 299 פיקולו קנסטראטו  גבינות 

 הנחה  20% 299 פקורינו פיורא סרדו  גבינות 

 הנחה  romano 199 20%פקורינו רומאנו  גבינות 

 הנחה  20% 199 פרובולונה גיוואנה צעירה צורות  גבינות 

 הנחה  auricchio 199 20%פרובולונה דולצה  גבינות 

 הנחה  20% 29.9 פרובולונה דולצה מוכן לתנור  גבינות 

 הנחה  20% 199 פרובולונה מיושן  גבינות 

 הנחה  20% 149 ארטישוק אלה רומנה בפח  דליקטסים 

 הנחה  DOP 149 20%גרם 500פסטו ג'נובזה  דליקטסים 

 הנחה  20% 39.9 נוגט רך עם ביסקוויט אמרטי  דליקטסים 

 הנחה  20% 39.9 נוגט רך עם מילוי קרם שוקולד  דליקטסים 

 הנחה  20% 39.9 נוגט רך עם מיקס שוקולד  דליקטסים 

 הנחה  20% 39.9 נוגט רך עם פירות אקזוטיים  דליקטסים 

 הנחה  20% 39.9 עם קרם לימון נוגט רך  דליקטסים 

 הנחה  20% 39.9 נוגט רך עם קרם פירות יער  דליקטסים 

 הנחה  20% 39.9 נוגט רך עם קרם תותים  דליקטסים 

 דליקטסים 
נוגט רך עם שוקולד מריר וקליפות 

 תפוז מסוכר 
 הנחה  20% 39.9

 הנחה  20% 39.9 נוגט שוקולד  דליקטסים 

 הנחה  20% 19.9 פסטה אורקייטה  דליקטסים 

 הנחה  20% 19.9 פסטה זוקטה צבעוני  דליקטסים 

 הנחה  20% 39.9 פסטה טליאטלה כמהין  דליקטסים 

 הנחה  20% 34.9 פסטה טליאטלה פטריות פורצ'יני  דליקטסים 

 הנחה  20% 19.9 פסטה טלייתה צבעוני  דליקטסים 

 הנחה  20% 19.9 פסטה טרופייה  דליקטסים 

 הנחה  20% 19.9 צבעונית פסטה ניוקטי  דליקטסים 

 הנחה  20% 19.9 פסטה פוסילי אל פרטו  דליקטסים 

 הנחה  20% 19.9 פסטה פוסילי צבעונית  דליקטסים 



 הנחה  20% 19.9 פסטה פקארי ריגאטי  דליקטסים  

 הנחה  20% 34.9 פסטה קנדלה  דליקטסים 

 הנחה  20% 19.9 פסטה שאלטיאלי פאליה אה פיינו  דליקטסים 


