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.1

("תקופת המבצע") אוטו סנטר שותפות מוגבלת ,מ ס' "( 550212864אוטו סנטר") תקיים
מבצע במסגרתו לקוחותיה יהיו זכאים לקבל אשראי לצורך מימון מלוא התמורה בגין רכישת
רכב מאוטו סנטר ("התמורה" ו"-הרכב" ,בהתאמה).
.2

התמורה תשולם באופן האופן הבא:
א.

שיעור של  10%מהתמורה ישולם באמצעות כרטיס האשראי שלך ויחויב בתשלום אחד
לאחר  90ימים ממועד רכישת הרכב ,בכפוף לאישור חברת כרטיסי שלך שיחודש מדי 30
יום .ככל שמכל סיבה שהיא חברת כרטיסי האשראי שלך לא תאשר את חידוש אישור
האשראי או תאשרו לתקופה קצרה מ 90-ימים או תחזור בה מאישור האשראי ,יחוייב
כרטיס האשראי באופן מיידי

ב.

שיעור של  90%מסך התמורה יועמד כהלוואה שתיפרע ב 57-תשלומים חודשיים רצופים
שתחילתם לאחר  90ימים ממועד העמדתה ("ההלוואה").
ההלוואה תועמד באמצעות ק.ל.ס מימון רכב בע"מ ("ק.ל.ס") בכפוף למדיניותה ולשיקול
דעתה הבלעדי .תנאי ההלוואה יפורטו בהסכם הלוואה שייחתם בין הרוכש לבין ק.ל.ס ,בו
יפורטו גם שיעורי הריבית ,ההצמדות והעמלות שישולמו לק.ל.ס .אי עמידה בפירעון
ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל .מובהר כי אוטו סנטר לא
תהיה צד להסכם ההלוואה ועל כן לא תישא בכל אחריות שהיא כלפי הרוכש בקשר עם
הסכם ההלוואה.

.3

תנאי ההתקשרות המחייבים לרכישת הרכב יפורטו בהסכם שייחתם (ככל שייחתם) בין אוטו סנטר
לבין הרוכש.

 .4המבצע יחול על הזמנות שתבוצענה בתקופת המבצע.
 .5ככל שלרוכש מוצע יותר ממבצע אחד ,יוכל הרוכש לבחור ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ,מאיזה
מבצע ברצונו ליהנות במסגרת רכישת הרכב.
 .6לאוטו 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 או הפרעה מכל סוג שהוא לקיום המבצע או כי
בוצעו זיוף או מרמה בקשר עם המבצע.
.7

כל 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.

 .8כל תקלה ,שיבוש ,איחור וכדומה ,אשר מקורם בכוח עליון ,מלחמה ,פיגועים ,שביתה ,אסונות טבע,
מגפות 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.

 .9כל המעוניי ן יוכל לעיין בתקנון זה במשרדי אוטו סנטר ברחוב הרוקמים  ,26חולון ,שיהיו פתוחים
בימים א' -ה' מהשעה  09:00ועד השעה  17:00וביום ו' ובערבי חג מהשעה _ ___9ועד השעה
_.___17
 .10בכל מקרה של סתירה בין הפרסומים ,ההודעות והתכתובות מטעם אוטו סנטר לבין הוראות תקנון
זה ,תגברנה הוראות תקנון זה.
 .11בהשתתפותו במבצע מסכים ,מאשר ומצהיר הרוכש כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את כל
הוראותיו וכל תנאיו.
 .12לבתי המשפט בעיר תל-אביב תהא סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בסכסוכים הקשורים בתקנון
זה או הנובעים ממנו.

