קטלוג מתנות לחג המולד

HOLIDAYS
COLLECTION

2022

enjoy it to the max

Authorised
Service
Contractor

שוקולד

 ,אולי יותר מכל מאכל אחר קשור לאספקטים שונים בחיים
שלנו ,לרגשות ולתחושות שלפעמים הם כל כך מנוגדים זה לזה :מצד אחד
הוא המתנה הרומנטית והאינטימית ביותר ,מצד שני הוא חומר גלם שנסחר
בבורסה .הוא נמכר כתכשיט בחנויות מעודנות ויוקרתיות ,טועמים אותו
כמו יין עדין ,אבל הכי אוהבים לאכול אותו בחושניות ,לשפוך אותו ,לטבול
אותו וללקק את האצבעות .הוא סקסי הוא נוסטלגי והוא מושא הפנטזיה
המושלם של ילדים ושל מבוגרים.
מקס ברנר יוצר תרבות חדשה של שוקולד .תרבות שעשתה מהפיכה ושינוי
תפיסה והרגלים באופן שבו אנו צורכים שוקולד .עם מוצרי שוקולד העשויים
מפולי קקאו מובחרים ומחומרי הגלם הטובים ביותר ובשילוב המארזים
בעלי העיצוב האייקוני ,הפכנו את החוויה האולטימטיבית לאוהבי שוקולד
ברחבי העולם .אנו לא רק יצרני שוקולד ,אנו מייצרים גם אופנת שוקולד.
בשבילנו תרבות שוקולד זה לקחת את הנוסטלגיה ,את חלומות הילדות
שלנו ,את העיצוב ,את היוקרה ולהפוך למכלול אחד.
אנו מזמינים אותך להתרשם מקולקציית חבילות השי החדשה שלנו.
המתנה המושלמת לחגים שתשמח כל עובד ,לקוח ,ספק או עמית לעבודה.

Enjoy

שליחת

מתנות לחו"ל זו אומנות בלתי נראית .המטרה :הגעת המתנה
ליעד במהירות האפשרית ובמינימום הפרעות .האמצעי :התאמת המתנה
למדינת היעד ,שליחה מהירה ומדוייקת ,ליווי ומעקב אחר כל משלוח ,וכל
זאת תוך התבססות על מקצועיות ,ידע וניסיון של עשרות שנים .תנו לנו
לבצע עבורכם את שרשרת הפעולות הנדרשות ,שבסופן יקרה משהו קסום
בפשטותו ...שליח אדיב במדים חומים ימסור את המתנה שבחרתם ביעדה.

Bon Voyage

01 HAPPY HOLIDAY SMALL
 118ש״ח
Favorite Hazelnut Choco Cubes
קוביות שוקולד חלב ממולאות בנוגט ובשברי אגוזי לוז קלויים  40 /גר׳
Rolled Nuts Chocolate
פקאן סיני עטוף בנוגט ובאבקת קקאו  40 /גר׳
Pure Milk Chocolate Thins
דפי שוקולד חלב מעולה  70 /גר׳
Chockies Snowies Chocolate
שוקולד לבן מעולה ממולא בקרם נוגט ומגולגל בשברי
פיסטוק קלויים  80 /גר'

*המחירים אינם כוללים מע”מ
Authorised
Service
Contractor

משקל לחיוב 1 :ק"ג

 10%הנחה לשולחים לחו"ל
לפרטים נוספים והזמנות Xmas-ups@ups.co.il

לקבלת הצעת מחיר לשילוח והזמנת המארז >>

*משלוחים המכילים מזון עשויים להידרש לאישור משרד הבריאות במדינת היעד

02 HAPPY HOLIDAY MEDIUM
 204ש״ח
Favorite Hazelnut Choco Cubes
קוביות שוקולד חלב ממולאות בנוגט ובשברי אגוזי לוז קלויים  40 /גר׳
Rolled Nuts Chocolate
פקאן סיני עטוף בנוגט ובאבקת קקאו  40 /גר׳
Filled Bar White Choco
שוקולד לבן מעולה במילוי קרם אגוזי לוז ,שברי וופל
ושבבי קרמל  45 /גר׳
Salted Caramel Chicao
טיפות שוקולד חלב מעולה עם שבבי קרמל ומלח  60 /גר׳
Chockies Snowies Chocolate
שוקולד לבן מעולה ממולא בקרם נוגט ומגולגל
בשברי פיסטוק קלויים  80 /גר׳
A Chocolate Love Story 9 Pieces Praline
אוסף של  9פרלינים  81 /גר׳

*המחירים אינם כוללים מע”מ
Authorised
Service
Contractor

משקל לחיוב 2 :ק"ג

 10%הנחה לשולחים לחו"ל
לפרטים נוספים והזמנות Xmas-ups@ups.co.il

לקבלת הצעת מחיר לשילוח והזמנת המארז >>

*משלוחים המכילים מזון עשויים להידרש לאישור משרד הבריאות במדינת היעד

03

*המחירים אינם כוללים מע”מ

Authorised
Service
Contractor

משקל לחיוב 1.5 :ק"ג

 10%הנחה לשולחים לחו"ל
לפרטים נוספים והזמנות Xmas-ups@ups.co.il

לקבלת הצעת מחיר לשילוח והזמנת המארז >>

*משלוחים המכילים מזון עשויים להידרש לאישור משרד הבריאות במדינת היעד

04 FIRST AID KIT
 149ש״ח
Milk Marbles
כדורי דגנים עטופים בשוקולד חלב ,נוגט ואבקת שוקולד חלב  30 /גר׳
Favorite Pistachio Choco Cubes
קוביות שוקולד לבן ממולאות בקרם פיסטוק מלוח בתוספת שברי
פיסטוק קלוי וכדורי דגנים  40 /גר׳
Salted Caramel Chicao
טיפות שוקולד חלב מעולה עם שבבי קרמל ומלח  60 /גר׳
Rolled Nuts Chocolate
פקאן סיני עטוף בנוגט ובאבקת קקאו  80 /גר׳
Espresso Tablet
שוקולד מריר מעולה בקרם אגוזי לוז ושוקולד בטעם אספרסו
ובתוספת שברי פולי קקאו  100 /גר׳

*המחירים אינם כוללים מע”מ
Authorised
Service
Contractor

משקל לחיוב 1.5 :ק"ג

 10%הנחה לשולחים לחו"ל
לפרטים נוספים והזמנות Xmas-ups@ups.co.il

לקבלת הצעת מחיר לשילוח והזמנת המארז >>

*משלוחים המכילים מזון עשויים להידרש לאישור משרד הבריאות במדינת היעד

05 WONDER SMALL
 89ש״ח
Favorite Hazelnut Choco Cubes
קוביות שוקולד חלב ממולאות בנוגט ובשברי אגוזי לוז קלויים  40 /גר'
Chockies Snowies Chocolate
שוקולד לבן מעולה ממולא בקרם נוגט ומגולגל
בשברי פיסטוק קלויים  80 /גר'
Cashew Tablet
שוקולד חלב מעולה ממולא בקרם נוגט בתוספת שברי
קשיו קלויים ,שבבי קרמל ומלח  100 /גר׳

*המחירים אינם כוללים מע”מ

Authorised
Service
Contractor

משקל לחיוב 1.5 :ק"ג

 10%הנחה לשולחים לחו"ל
לפרטים נוספים והזמנות Xmas-ups@ups.co.il

לקבלת הצעת מחיר לשילוח והזמנת המארז >>

*משלוחים המכילים מזון עשויים להידרש לאישור משרד הבריאות במדינת היעד

06 WONDER MEDIUM
 157ש״ח
Favorite Hazelnut Choco Cubes
קוביות שוקולד חלב ממולאות בנוגט ובשברי אגוזי לוז קלויים  40 /גר'
Pure Dark Chocolate Thins
דפי שוקולד מריר מעולה  70 /גר'
Rolled Nuts Chocolate
פקאן סיני עטוף בנוגט ובאבקת קקאו  80 /גר'
Cashew Tablet
שוקולד חלב מעולה ממולא בקרם אגוזי לוז ושוקולד
בתוספת שברי קשיו קלויים ,שבבי קרמל ומלח  100 /גר'
White Marbles
כדורי דגנים עטופים בשוקולד לבן ,נוגט וקוקוס קלוי  150 /גר'

*המחירים אינם כוללים מע”מ
Authorised
Service
Contractor

משקל לחיוב 2 :ק"ג

 10%הנחה לשולחים לחו"ל
לפרטים נוספים והזמנות Xmas-ups@ups.co.il

לקבלת הצעת מחיר לשילוח והזמנת המארז >>

*משלוחים המכילים מזון עשויים להידרש לאישור משרד הבריאות במדינת היעד

07 WONDER LARGE
 303ש״ח
White Filled Chocolate Bar
שוקולד לבן מעולה במילוי קרם נוגט עם תוספת שברי וופל
ושבבי קרמל |  45גר’
Salted Caramel Chicao
טיפות שוקולד חלב מעולה עם שבבי קרמל ומלח  60 /גר׳
Pure White Chocolate Thins
דפי שוקולד לבן מעולה  70 /גר׳
Dark Nuts
פקאן סיני עטוף בקרם נוגט ,שוקולד מריר
ומגולגל באבקת קקאו  80 /גר׳
Dark Truffle
קוביות שוקולד מריר מוקצף מגולגלות באבקת קקאו  80 /גר׳
Bursting Heart
קוביות שוקולד חלב ממולאות בנוגט ובשברי פקאן סיני  80 /גר׳
Hazelnut Tablet
שוקולד חלב מעולה ממולא בקרם נוגט בתוספת שברי
אגוזי לוז קלויים  100 /גר׳
Coconut Choco Cubes
קוביות שוקולד חלב ממולאות בקרם נוגט עם שבבי
קוקוס קלוי  100 /גר׳
Nocella Spread
ממרח אגוזי לוז וחלב  300 /גר'

*המחירים אינם כוללים מע”מ

Authorised
Service
Contractor

משקל לחיוב 2.5 :ק"ג

 10%הנחה לשולחים לחו"ל
לפרטים נוספים והזמנות Xmas-ups@ups.co.il

לקבלת הצעת מחיר לשילוח והזמנת המארז >>

*משלוחים המכילים מזון עשויים להידרש לאישור משרד הבריאות במדינת היעד

happy holidays collection
אוסף ייחודי של פרלינים העשויים על-פי שילוב בין ידע מסורתי לתפיסה מודרנית של טעמים

Happy Holidays

Happy Holidays

 27 | 09פרלינים במארז |  132ש״ח
*המחיר אינו כולל מע"מ | משקל לחיוב 1 :ק"ג

 9 | 08פרלינים במארז |  55ש״ח
*המחיר אינו כולל מע"מ | משקל לחיוב 0.5 :ק"ג

Happy Holidays

 18 | 10פרלינים במארז |  92ש״ח
*המחיר אינו כולל מע"מ | משקל לחיוב 0.5 :ק"ג

Authorised
Service
Contractor

 10%הנחה לשולחים לחו"ל
לפרטים נוספים והזמנות Xmas-ups@ups.co.il

לקבלת הצעת מחיר לשילוח והזמנת המארז >>

*משלוחים המכילים מזון עשויים להידרש לאישור משרד הבריאות במדינת היעד

מגע אישי לסיום
כרטיסי ברכה מעוצבים
אנו מזמינים אתכם לבחור כרטיסי ברכה
ממגוון העיצובים ולצרף ברכה אישית
שאנו נכתוב על הכרטיס בשמכם.

 | 13כרטיס ברכה מעוצב |  6ש״ח
*המחיר אינו כולל מע"מ | משקל לחיוב 0.5 :ק"ג

 | 11כרטיס ברכה מעוצב |  6ש״ח
*המחיר אינו כולל מע"מ | משקל לחיוב 0.5 :ק"ג

 | 12כרטיס ברכה מעוצב |  6ש״ח
*המחיר אינו כולל מע"מ | משקל לחיוב 0.5 :ק"ג

מספר דגשים לפני ששולחים
לתשומת ליבכם ,במדינות מסוימות עשויים לחול תשלומי מע"מ ,מיסים ועמלות שחרור גם כשמדובר במשלוחי מתנות בערכים נמוכים,
בהתאם לחוקי ונהלי המכס המקומי.
•מחירי המתנות בקטלוג מיועדים ללקוחות עסקיים בלבד ,ואינם כוללים מע"מ .ללקוחות פרטיים יימסרו מחירי המתנות בהצעת מחיר
נפרדת .כמו כן יתווספו למחירי המתנות דמי הובלה בהתאם למחירוני החברה ו/או הצעות מחיר ,על תנאיהם ,המתעדכנים מעת לעת.
•מחירי ההובלה הנקובים במחירוני החברה ו/או הצעת המחיר שתישלח ללקוח ,אינם כוללים היטלי דלק ,רשימון יצוא ,עלויות מיסים,
מע"מ ,אגרות ,היטלים ,הוצאות שחרור וכיו"ב ,אם יחולו במדינת היעד.
•המתנות תישלחנה בצורת תשלום  )Free Domicile) F/Dבגינה תיגבה עמלת  ,F/Dנוסף על דמי ההובלה .במשלוחי , F/Dעלויות המיסים
והשחרור יחולו על השולח לאחר שחרור ומסירת המשלוח ביעד ,והשולח מתחייב לשלמם מיד עם קבלת החיוב מאת החברה בישראל.
זאת בנוסף למחיר המתנה ,דמי המשלוח ועמלת  ,F/Dכאמור.
•ידוע ללקוח כי שחרור המשלוחים ממכס מתבצע בכפוף לחוקי ו/או נהלי ו/או דרישות המכס ,השונים ומשתנים ממדינה למדינה,
מפריט לפריט ,מזמן לזמן וכיו"ב ,ולא ניתן לדעת לצפות אותם מראש .משלוחים המכילים פרטי מזון עשויים להידרש לאישור משרד
הבריאות במדינת היעד ,לצורך שחרורם ממכס.
•על מנת לצמצם את האפשרות לעיכובי מכס ותשלום מיסים במדינת היעד ,מומלץ שלא לאחד מספר מתנות במשלוח אחד.
•מועדי המסירה אינם כוללים עיכובים אשר אינם בשליטת החברה ,לרבות עיכובי מכס ,בטחון ,כח עליון וכיו"ב.
•השירות ניתן למעל  220מדינות ויעדים ברחבי העולם ,בהתאם לטבלת האזורים המצויה באתר  ,www.ship.co.ilוהינו כפוף לתנאי שטר
המטען ולמגבלות השילוח ו/או מגבלות על שחרור ממכס .תנאי השירות והגבלות השילוח המתעדכנים מעת לעת ,מפורטים בגב שטר
המטען ומצויים לעיון גם במשרדי החברה ,במדריך השירותים ובאתר האינטרנט בקישור זה>>.
•מומלץ לבצע את הזמנת המתנות והמשלוחים לא יאוחר מתחילת חודש דצמבר ,כדי להגדיל את הסיכוי להגעת המתנות ליעדן לפני חג
המולד.
•תמונות המוצרים בקטלוג הינן להמחשה בלבד .בשל ייחודם של המוצרים והעונתיות שלהם ,ייתכנו שינויים בסוגי המוצרים ו/או בשמות
היצרנים ו/או הספקים.
•מלאי המתנות מוגבל.
•ט.ל.ח.

Authorised
Service
Contractor

לפרטים נוספים והזמנות

Xmas-ups@ups.co.il
מוצרי השוקולד כשרים בהשגחת בד"צ איגוד רבנים והרבנות הראשית בית שמש
כשר למהדרין  -חלבי

חלב ישראל בהשגחת משעת חליבה
לימות השנה בלבד

Join us on Facebook & Instagram

*מוצר שאזל יוחלף ע”י מקס ברנר במוצר שווה ערך

