
 

  _____BUY_____ מבצע תקנון

 "(המבצע תקופת") 18:00 בשעה 31.3.2021 ליום ועד 09:00 בשעה 18.6.2020 מיום החל .1

ס, מוגבלת שותפות סנטר אוטו  יוכלו במסגרתו מבצע תקיים"( החברה)" 550212864' מ

 רכביהם לרכישת הצעות לקבל"( הלקוחות: "יחד להלן) מזדמנים לקוחות וכן החברה לקוחות

 המרה עסקת לביצוע התחייבות ללא וזאת לחברה הרכב למכירת בעסקה ולהתקשר מהחברה

 כפל אין. מטה המפורטים המבצע לתנאי בהתאם והכל הלקוחות מצד אחרת התחייבות כל או

 .הנחות או מבצעים

 שיקול פי על, עת בכל המבצע תקופת את לשנות או המבצע את לסיים רשאית תהא החברה .2

 .הבלעדי דעתה

 :המבצע תנאי .3

 2015-2017 משנת רכב בעל לקוח או ,שלישית יד עד 2014 או 2013 משנת רכב בעל לקוח

 בו בוצעה לאש וכן( השילדה בקצה או) בשילדה פגיעה כל אין ברכבו אשר ,שניה יד עד

 עמה ולהתקשר רכבו לרכישת הצעות לקבל מהחברה לבקש יוכל, גיר או/ו מנוע החלפת

 .הרכב למכירת בעסקה

 .שלישי צד זכויות או/ו שעבוד או/ו עיקול, חוב מכל נקי כשהוא לחברה יימסר הרכב

 באופן סנטר אוטו של הסוחר תו על יירשם והרכב הבעלות תעבור, העסקה השלמת במעמד

 .עסקים ימי שלושה בתוך בנקאית העברה באמצעות ללקוח תועבר התמורה. מיידי

 אשר רכב על או/ו מ"ק 140,000-מ למעלה גמע אשר רכב על יחול לא המבצע כי מובהר

 . מ"ק 30,000-מ גבוה שלו השנתי מ"הק ממוצע

 אישור בקבלת וכן החברה מטעם קניין ידי על הרכב בבדיקת מותנית הרכב לרכישת הצעה

 . החברה של אין הטרייד מחלקת

 יםנדרש שאינם לרכבים הצעות להציע שלא הזכות את שומרת סנטר אוטו כי ומודגש מובהר

 רכב לכל באשר החלטה לקבל רשאי יהא החברה של אין הטרייד מחלקת מנהל. החברה למלאי

 זו החלטה כי מובהר. עיניו לנגד העומדים המסחריים השיקולים למגוון ובהתאם פרטני באופן

 מקרה כלל ביחס לנכון ראה אותם שיקוליםה אותם על ובהתבסס המוחלט דעתו לשיקול נתונה

 .לגופו
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 לייפות הרכב לבעל אפשרות תינתן לא. הרכב בעל להיות מהחברה הצעה המבקש הלקוח על

 . מטעמו לנציגים כוחו את

  

 

 

 יוכל, אחד ממבצע מיותר ליהנות אפשרות לקוחשל ככל. והטבות הנחות, מבצעים כפל אין

 .ליהנות ברצונו מבצע מאילו, הבלעדי דעתו לשיקול בהתאם, לבחור הלקוח

 החברה בין( שייחתם ככל) שייחתם בהסכם יפורטו הרכב לרכישת המחייבים ההתקשרות תנאי .4

 .הלקוח לבין

 שלב ובכל עת בכל ממנו חלקים או המבצע את להפסיק או/ו לשנות הזכות מוקנית לחברה .5

ף פו כ ם ב סו ר פ ה ל ע ל הוד ך ע  והכל, מוקדמת בהודעה או/ו בנימוק צורך ללא, כ

, תקלה ,מניעה חלה כי יתברר בו במקרה לרבות, והמוחלט יהבלעד הדעת לשיקול בהתאם

 עם בקשר מרמה או זיוף בוצעו כי או המבצע לקיום שהוא סוג מכל הפרעה או שיבוש

 . המבצע

 בין, חלות אלה זכויות. החברה של הבלעדי רכושה הינם במבצע הרוחני הקניין זכויות כל .6

 הכלולים אחר חומר וכל טקסט, חרייםמס וסמלים שמות, גרפי קובץ, תוכנה כל על, היתר

 . במבצע

 הקשורים בסכסוכים והייחודית הבלעדית השיפוט סמכות תהא אביב-תל בעיר המשפט לבתי .7

 .ממנו הנובעים או זה תקנוןב

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

 יזכו ולא, זה תקנון של להפרה יחשבו לא, בחברה תלויים שאינם אירועים וכן, ב"וכיו טבע

 .תרופה או/ו זכות או/ו סעד בכל בו המשתתפים את

 שיהיו ,חולון, 26 הרוקמים ברחוב החברה במשרדי זה בתקנון לעיין יוכל ןהמעוניי כל .9

 . 17:00 השעה ועד 09:00 מהשעה' ה -'א בימים פתוחים
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 תקנון הוראות לבין החברה מטעם והתכתובות ודעותהה, הפרסומים בין סתירה של מקרה בכל .10

 . זה תקנון הוראות תגברנה, זה

 .המינים שני לבני מכוון והוא בלבד הנוחות לשם זכר בלשון מנוסח זה תקנון .11

 עליו מקבל הוא וכי התקנון את קרא כי המשתתף ומצהיר מאשר, מסכים מבצעב השתתפותוב .12

 . תנאיו וכל הוראותיו כל את

 מצד ויתור הודעת הדבר יהווה המוצעת ההטבה ללא העסקה את לבצע יבחר חוהלקו היה .13
 .חוזר בלתי באופן הלקוח

 

  

 

 


