
 וןנקת
 כללי

נועד להסדיר את  ,"(התקנון)להלן: " ע"י החברות , כפי שיעודכן מעת לעת וככל שיעודכןתקנון זה .1
 הטבות למשתתפיםמתן  הכוללת, בשם "חודש איטליה" שיווקית פעילות נוהלתהכללים על פיהם 

  .("פעילותה"להלן: ) כאיםזה

"( בשיתוף עם ברימאג דיגיטל אייג' עופר אבניר"להלן: י עופר חברה לרכב בע"מ )ע"יערך ת פעילותה .2
 ."(החברות)עופר אבניר וברימאג ייקראו להלן יחדיו: " "(ברימאג"להלן: )בע"מ 

וכן  https://www.oferavnir.co.ilבכתובת: אתר האינטרנט של עופר אבניר פורסם ביתקנון זה  .3
  ."(ברימאגאתר )" https://www.brimag.co.ilבאתר האינטרנט של ברימאג בכתובת: 

כפופים  פעילותהלגבי והפרסומים השונים  ,פעילותביחס להתקפים ממצה את כל התנאים התקנון  .4
, בכתב פעילותתקנון זה לבין כל פרסום או אזכור אחר של הבמקרה של סתירה בין האמור כל . באליו

יגברו הוראות  - בדבר שינוי תקנון זהברימאג  עופר אבניר ו/או למעט הודעה מטעם ,הפ-לאו בע
  תקנון זה.

והוא מקבל על עצמו  ,תקנוןהמסכים, מאשר ומצהיר כי קרא את המשתתף , פעילותבהשתתפותו ב .5
 לכל דבר ועניין.אותו יחייבו אשר את כל הוראותיו, 

 .שני המיניםזהה עבור משמעותו אולם  ,מטעמי נוחות בלבד תקנון זה מנוסח בלשון זכר .6

 ?פעילותלהשתתף ב רשאימי 

גלגלי )קטנוע או -לרכב דו בעל רישיון נהיגה בתוקף ,18מעל גיל  תושב מדינת ישראלאו כל אזרח  .7
 11פעילות "רכישה מזכה" )כהגדרת מונח זה בסעיף במהלך תקופת הביצע  אשר, אופנוע, לפי העניין(

 ."(המשתתף)להלן: " פעילותרשאי להשתתף בתנאים המפורטים בתקנון, כל העומד בוה להלן(,

והיא  ,תתאפשר רק למשתתף אשר מילא אחר כל ההוראות בהתאם לתקנון זה פעילותההשתתפות ב .8
 ולא לשימוש מסחרי או עסקי של גורם כלשהו. ,בלבדופרטיים מיועדת לצרכים אישיים 

 פעילותתקופת ה

להלן: ) 31.12.2021 וסיומה ביום 5.12.2021תקופה שתחילתה ביום היערך במהלך ת פעילותה .9
  ., לפי המוקדםפעילותגמר מלאי ההטבה ו/או המוצרים המשתתפים ב או עד, ("פעילותופת הקת"

, לפי פעילותאת תקופת האו להאריך לקצר לשנות, להפסיק )לרבות לאלתר(, ת ורשאי ותהחבר .10
  הבלעדי. ןשיקול דעת

 להשתתפות /תנאי סףתתפיםך משאי

או מעופר אבניר ירכוש משתתף יוכל להשתתף בפעילות אם במהלך תקופת הפעילות בלבד, הוא  .11
תוצרת  חדש גלגלי )אופנוע או קטנוע(-כלי רכב דומאחד המפיצים המורשים של עופר אבניר, 

, בהתאם למחירון של עופר אפריליה, וספה, פיאג'ו, מוטו גוצי אחד המותגים הבאים:של  ,איטליה
ה רכישה לעניין ז .(, בהתאמה"הרכישה המזכה" -" והדגמים הנכללים בפעילות")להלן:  אבניר
מעופר והוצאה לרוכש חשבונית מס  תשלוםמלוא ההסדרת  עבורהינה רכישה אשר בוצעה  מזכה

 אבניר.

  .מותגיחידות מכל  10, המצוי בידי עופר אבניר: הדגמים הנכללים בפעילותהמלאי המינימאלי של 

הנחה מברימאג , יהיה זכאי לקבל במהלך תקופת הפעילות כל משתתף אשר ביצע רכישה מזכה .12
המצורפת  הדגמיםמתוך רשימת  ,DeLonghiלרכישת מכונת קפה איטלקית של המותג  50%בשיעור 

המלאי המינימאלי של כל אחד ממוצרי ההטבה המצוי בידי  ."(ההטבה)להלן: " לתקנון זה נספח א'כ
יחידות מכל פריט; מוצרי ההטבה, עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה  10: ברימאג

 הבלעדי של ברימאג.

ירכוש  , גם אם הואפעם אחת בלבדולממש את ההטבה  בפעילות ףכל משתתף יהיה רשאי להשתת .13
 .במהלך תקופת הפעילות גלגלי אחד-יותר מכלי רכב דו

לא  ,בתשלומים לפני מועד תחילת תקופת הפעילות בוצעהמעופר אבניר אשר גלגלי -ת רכב דורכיש .14
 .חשב כרכישה מזכה לצורך הפעילותתי

 .הטבהקבלת הלזכאות המשתתף ל יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור ותחברהרישומי  .15
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 השתתפות וקבלת ההטבהאופן ה

המורשים של עופר אבניר ו/או המשווקים יעביר לנציג המכירה של  משתתף שביצע רכישה מזכה, כל .16
שם פרטי, שם משפחה, מייל, מס' הפרטים האישיים הבאים: את  ,הרכישה במעמד, עופר אבניר
פרטים אלו יישמרו אצל עופר אבניר בהתאם לחוק, וזאת בין היתר כדי לאמת את זהות  .טלפון נייד

תף המשת ,הזנת הפרטים האישיים כאמור לעיללאחר שעות  48 -כהמשתתפים לשם הענקת ההטבה. 
כן ווחד פעמי קופון אישי קוד שבה יהיה  ,הודעת אס.אמ.אס לטלפון הנייד שלו ברימאגמ יקבל

  לצורך מימוש ההטבה. ,ברימאגאתר קישור ל

לעיל, הצרכן מביע  16בביצוע רכישה מזכה, ובהעברת פרטיו של הצרכן לעופר אבניר כמפורט בסעיף  .17
 הסכמתו לקבלת האס.אמ.אס עם קוד הקופון כמפורט לעיל. 

. כאמור לעיל העביר את הפרטים האישייםיידרש לשתתף שיהיה מעוניין לממש את ההטבה, כל מ .18
ומילוי הפרטים הנ"ל תמנע מהמשתתף לממש  ברימאגכניסה לאתר -העברת מלוא המידע ו/או אי-אי

 .את ההטבה

. הרכישה תתבצע דרך האתר את מכונת הקפהמברימאג המשתתף יוכל לרכוש הקופון קבלת לאחר  .19
פיזית את מכונת הקפה. את בחנות לא תהיה אפשרות לרכוש ו, באתר ברימאג באופן מקוון בלבד

"(, ולאחר תקופת מימוש ההטבהבלבד )להלן: ")כולל(  31.1.2022 ליום יהיה לממש עדניתן הקופון 
 מכן הוא יבוטל ולא יהיה לו כל תוקף.

, רישום פרטיו האישיים של פעילותב דגמים הנכלליםהעופר אבניר הינה הגורם האחראי על מכירת  .20
ולברימאג לא תהיה כל אחריות בעניינים אלה. ושליחת קוד הקופון האישי למשתתף, המשתתף, 

 , ולעופר אבניר לא תהיה כל אחריות בעניין זה.בפועל המתן ההטבברימאג הינה הגורם האחראי על 

הבלעדי,  ןלפי שיקול דעת הטבהו/או לבטל את קבלת ה ההטבה אתהעניק ל ת לאואירש ותהחבר .21
או או מרמה  ה עבירהעשתוך מ תהעשנ פעילותבו תופשתתה( 1שתתף שעשה אחד מאלה: )מ יידל

 פעילותהאת או ניצל לרעה  ( הוא עשה שימוש2) או חשש לפעילות בלתי חוקית; פעילות בלתי חוקית
( 4או בצדדים שלישיים; ) ות( הוא ביצע מעשה או מחדל העלולים לפגוע בחבר3; )לצרכים מסחריים

 .הפר הוראות תקנון זההוא 

לא יוכל לדרוש  המשתתף ., ולא תינתן ללקוח עסקידבבלפרטי  משתתףל נתונית תישאי הניה הטבהה .22
ולא יוכל להעבירו  תחרא הטבהל כב לאסף ולא בשווה כסף וכב אה, להמר או לפההח, יינו, שהבסה

 אחר.  /גורםלאדם

או הטבה לא יהיה זכאי לכל פיצוי מימש את ההטבה בתקופת מימוש ההטבה כאמור, שלא משתתף  .23
 . ןו/או מי מטעמ ותוהוא מוותר באופן סופי ובלתי חוזר על כל טענה כנגד החבר ותמהחבראחרת 

 שינוי או ביטול עסקה 

 :לאחר הרכישה נכלל בפעילותה דגםבמקרה של שינוי או החלפת  .24

דגמים הנכללים שהחליף את המוצר שרכש במוצר אחר שאינו נמנה על ה פעילותבמשתתף  .24.1
, עופר אבנירבהתאם למדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים של  ,הנזכרים מעלה בפעילות

 תיפסק מיידית זכאותו לקבלת ההטבה או כל חלק ממנה שטרם סופק לו.ההטבה,  תטרם קבל

דגמים הנכללים במוצר אחר שאינו נמנה על ה שרכששהחליף את המוצר  פעילותמשתתף ב .24.2
 ,עופר אבנירבהתאם למדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים של  הנזכרים מעלה בפעילות

על כל חלקיה,  פעילותאת ההטבה שקיבל במסגרת הלברימאג לאחר שקיבל את ההטבה, ישיב 
. תיפסק לאלתר)ככל שישנה( וזכאותו לאחריות מורחבת  באריזתה המקורית וללא כל נזק

ת שוויה המלא של ההטבה, במעמד א לשלם לברימאג פעילותזכאי המשתתף ב לחלופין, יהיה
 החזרת המוצר.

 במקרה של ביטול עסקה: .25

שביטל את העסקה, בהתאם למדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים של  פעילותבמשתתף  .25.1
תיפסק מיידית זכאותו לקבלת ההטבה או כל חלק ממנה טרם קבלת ההטבה, , עופר אבניר

 שטרם סופק לו.

שביטל את העסקה, בהתאם למדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים של  פעילותמשתתף ב .25.2
על כל  פעילות, לאחר שקיבל את ההטבה, ישיב את ההטבה שקיבל במסגרת העופר אבניר

זכאותו לאחריות מורחבת תיפסק  -ובקשר לאחריות  חלקיה, באריזתה המקורית וללא כל נזק
את שוויה המלא של ההטבה,  לם לברימאגלש פעילות. לחלופין, יהיה זכאי המשתתף בלאלתר

 במעמד החזרת המוצר. 
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 24.2או  23.2השיב את ההטבה כאמור בסעיפים בחר לש פעילותבמשתתף  :להטבהבמקרה של נזק  .26
במעמד כמפורט לעיל,  ת שוויה המלא של ההטבה,א , כשההטבה ניזוקה, יחויב לשלם לברימאגלעיל

 .החזרת המוצר

 

 הוראות כלליות

 .ולפעול על פיהם תקנוןמתבקש לקרוא היטב את תנאי ה פעילותשמבקש להשתתף בכל מי  .27

עלולה לגרור תקנון הפרה של תנאי ה .פעילותכל מי שבוחר לקחת חלק ב תחל ומחייב אתקנון זה  .28
 .בנקיטת צעדים משפטיים

 .אינן מעניקות הנחות, הטבות או מתנות נוספות מלבד המצוין בתקנון זה החברות .29

את מבנה או לעדכן שנות ל, מכל סיבה שהיא פעילותלבטל את האת הזכות  ןת לעצמושומר ותהחבר .30
סוג או את , לשנות פעילותה תקופתלהאריך או לקצר את , פעילותב ואת דרכי ההשתתפות פעילותה

 הבלעדי. ןבהתאם לשיקול דעתוהכל הוראות תקנון זה מעת לעת, איזו מ, וכן לשנות ההטבהגובה 

באחריות כלשהי  וישאילא  , החברותבלבד פעילותמוטלת על המשתתף ב הטבהלמימוש ההאחריות  .31
היא  פעילותב ותתתפשהה. מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין במשתתף הטבהבגין אי מימוש ה

באחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או  נהלא תישא ות, והחברףהבלעדית של המשתת ועל אחריות
ו/או  פעילות, במישרין או בעקיפין, בקשר עם השהוא שייגרם למשתתףהוצאה מכל מין וסוג 

 .ו/או ההטבה הרכישה המזכה ו/או מימוש ההטבה

או  עהו תביא נהעט כלמ ןו/או מי מטעמ ןו/או עובדיה ןו/או מנהליה ותאת החבר פוטרתף תשהמ .32
 הטבה.ו/או לקבלת ה פעילות, להשתתפותו בפעילותלה דרישה הקשור

למערכות התקשורת ת בכל אחריות באשר ונושא ןאינ שהחברותידוע לו המשתתף מצהיר כי  .33
ו/או  ןו/או מנהליה ותהחברבאמצעותן מתקבל המסרון עם הקוד האישי והמשתתף פוטר מראש 

 בקשר לכך.או דרישה  עהו תביא נהעט כלמ ןו/או מי מטעמ ןעובדיה

לקבל ו/או  פעילותהמשתתף מנעה ממנו מלהשתתף בבכל מקרה בו תקלה, פגיעה ו/או רשלנות של  .34
 .כלשהי פטורים מאחריות ןו/או מי מטעמ ותהחברתהיינה , הטבה ו/או לממש את ההטבהאת ה

בכל עת, מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תקלה טכנית או כל  פעילותת להפסיק את הורשאי ותהחבר .35
 ות.ח עליון או שאינה בשליטת החברומניעה או תקלה שמקורה בכ

וכד', אשר מקורם  הטבהבמתן המסכים המשתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור  פעילותבהשתתפותו ב .36
וכיו"ב, בין בארץ ובין בכל מקום אחר, או  , מגיפות, סגריםבכוח עליון, מלחמה, שביתה, אסונות טבע

, לא ייחשב להפרה של תקנון זה, ולא יזכה את המשתתף בכל ותחברכל אירוע אחר אשר אינו תלוי ב
 .ןו/או מי מטעמ ותהחברסעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד 

על פי חוק ו/או על פי  הןאשר יידרש מלגבי המשתתף כל מידע לצד שלישי ת למסור ורשאי ותהחבר .37
 .כאה שיפוטיתערצו של ו/או  הוראה של רשות מוסמכת

בקשר  הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית .38
תקופת ההתיישנות  אביב.-נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל פעילותעם הוראות תקנון זה ועם ה

מהשתתפות בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין עופר אבניר ו/או ברימאג לכל תביעה נגד 
 .פעילותהינה שנה ממועד סיום ה פעילותב
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 י מכונות הקפה הנכללות במסגרת ההטבהדגמ -ספח א' נ

 
 

 באתר כמפורט תשלום, בתוספת הלקוח לבית הובלה לחילופין, או עצמי לאיסוף רותאפש
  ברימאג.

 

 המחיר המלא בו המוצר נמכר באתר ברימאג מספר סידורי
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