תקנון מבצע "עד  40%הנחה"
 .1החל מיום  12.08.2020בשעה  9:00ועד ליום  31.03.2021בשעה 18.00
אוטו סנטר שותפות מוגבלת מס' "( 550212864אוטו סנטר") ,תאפשר קבלת
הטבות ייחודיות לרכישת רכבים באוטו סנטר לרוכשים בחודש פברואר .
 .2במסגרת המבצע יינתנו הטבות ,כדלהלן:
הנחה של עד  40%הנחה ממחירון לוי יצחק לרכב משומש מבעלות פרטית,
לפני הפחתות ותוספות .ההנחה המרבית תינתן לפחות ל 20-רכבים מתוך מלאי
של  700רכבים .המבצע לרכבי יד שנייה ובתוקף עד ליום  31.3.2021או עד
גמר המלאי.
 .3אוטו סנטר תנהל רשימת רכבים משתתפים במבצע  ,ההחלטה לגבי הרכבים
המשתתפים תתקבל על פי מגוון שיקוליה המסחריים של אוטו סנטר ורשימת
הרכבים המשתתפים תעודכן מעת לעת.
 .4אין כפל מבצעים או הנחות .ככל שלרוכש אפשרות ליהנות מיותר ממבצע אחד,
יוכל הרוכש לבחור ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ,מאיזה מבצע ברצונו ליהנות
במסגרת רכישת הרכב.
 .5אוטו סנטר תהא רשאית לשנות את תקופת המבצע על פי שיקול דעתה
הבלעדי ,הן מבחינת הזמנים והן מבחינת הדגמים המשתתפים במבצע.
 .6אוטו סנטר תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את המבצע בכל
עת בכפוף לפרסום הודעה על כך באתר האינטרנט של אוטו סנטר .מבלי לגרוע
מכלליות האמור ,אוטו סנטר שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהמבצע
או את המבצע כולו ,על פי שיקול דעתה.
 .7מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,כל תקלה ,שיבוש ,איחור וכדומה ,אשר
מקורם בכוח עליון ,מלחמה ,פיגועים ,שביתה ,אסונות טבע וכיו"ב ,וכן אירועים
שאינם תלויים באוטו סנטר ,לא יחשבו להפרה של תקנון זה ,ולא יזכו את
המשתתפים בו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
 .8לאוטו סנטר מוקנית הזכות לשנות ו/או להפסיק את המבצע או חלקים ממנו בכל
עת ובכל שלב ,ללא צורך בנימוק ו/או בהודעה מוקדמת ,והכל בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי והמוחלט ,לרבות במקרה בו יתברר כי חלה מניעה ,תקלה,

שיבוש ,הפרעה מכל סוג שהוא לקיום המבצע או כי בוצעו זיוף או מרמה בקשר
עם המבצע.
 .9כל זכויות הקניין הרוחני במבצע הינם רכושה הבלעדי של אוטו סנטר .זכויות
אלה חלות ,בין היתר ,על כל תוכנה ,קובץ גרפי ,שמות וסמלים מסחריים ,טקסט
וכל חומר אחר הכלולים במבצע.
 .10לבתי המשפט בעיר תל-אביב תהא סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית
בסכסוכים הקשורים בתקנון זה או הנובעים ממנו.
 .11כל המעוניין יוכל לעיין בתקנון זה במשרדי אוטו סנטר ברחוב הרוקמים  26חולון
שיהיו פתוחים בימים א' -ה' מהשעה  9.00ועד השעה 17.00
 .12בכל מקרה של סתירה בין הפרסומים ,ההודעות והתכתובות מטעם אוטו סנטר
לבין הוראות תקנון זה ,תגברנה הוראות תקנון זה.
 .13תנאי ההתקשרות המחייבים לרכישת הרכב יפורטו בהסכם שייחתם (ככל
שייחתם) בין אוטו סנטר לבין המשתתף.
 .14תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והוא מכוון לבני שני המינים.
 .15בהשתתפותו במבצע מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון וכי
הוא מקבל עליו את כל הוראותיו וכל תנאיו.
 .16היה והלקוח יבחר לבצע את העסקה ללא ההטבה המוצעת ייחשב יהווה הדבר
הודעת ויתור מצד הלקוח באופן בלתי חוזר.

