תקנון מבצע " "BUYאפריל – מאי 2021
 .1החל מיום  18.04.2021בשעה  09:00ועד ליום  31.07.2021בשעה "( 18:00תקופת המבצע")
אוטו סנטר ,שותפות מוגבלת מס' "( 550212864אוטו סנטר") ,תאפשר למגוון לקוחותיה למכור
את רכבם לאוטו סנטר ללא התחייבות לביצוע עסקה אחרת \נוספת .
 .2הרכבים המשתתפים במבצע כפופים לתנאים הבאים :
 רכבים משנת ייצור  2020- 2013מבעלות ליסינג \פרטי עד יד \ 3השכרה רכבים משנת ייצור  2016 – 2015עד יד שלישית רכבים משנת ייצור  2017-2018עד יד שניה רכבים משנת ייצור  2019-2020מבעלות פרטית יד ראשונה בלבד . הרכבים יהיו ללא פגיעות בשלדה או בקצה שילדה . ברכבים לא הוחלף מנוע . עד  140,000ק"מ מצטבר ולא יותר מ 35,000ק"מ לשנה . לא כולל רכבים מיבוא אישי .תנאים והגבלות נוספות:
 אוטו סנטר אינה מתחייבת לרכוש את הרכבים וההחלטה על רכישתם נתונה לשיקול דעתההבלעדי בלבד.
 על הלקוח להציג היסטוריה ורצף טיפולים במוסכים בעלי רישיון. בגין טיפולים חסרים או טיפולים שלא בוצעו במוסכים בעלי רישיון יופחת מחיר הרכבבהתאם לשיקול דעתה הבלעדית של אוטו סנטר.
 ככול שאוטו סנטר תחליט לרכוש את הרכב ,הלקוח יידרש לחתום על הסכם מכירת רכבהכולל את כל פרטי הרכב ובנוסף טופס גילוי נאות בו הלקוח מצהיר על מקוריות הרכב
 ,מד אוץ ,תאונות והחזרים מחברת הביטוח בגין ירידת ערך וכל מידע אחר בקשר לרכב
הנדרש על ידי אוטו סנטר.
הרכב יימסר לחברה כשהוא נקי מכל חוב ,עיקול ו/או שעבוד ו/או זכויות צד שלישי כמו
כן עם רישוי בתוקף .
במעמד השלמת העסקה ,תעבור הבעלות והרכב יירשם על תו הסוחר של אוטו סנטר באופן
מידי .התמורה תועבר ללקוח באמצעות העברה בנקאית בתוך חמישה ימי עסקים.
הצעה לרכישת הרכב מותנית בבדיקת הרכב על ידי קניין מטעם אוטו סנטר וכן בקבלת אישור
מחלקת הטרייד אין של אוטו סנטר.

מובהר ומודגש כי אוטו סנטר שומרת את הזכות שלא להציע הצעות לרכבים שאינם נדרשים
למלאי אוטו סנטר .נוסף על האמור לעיל ,מנהל מחלקת הטרייד אין של אוטו סנטר יהא רשאי
לקבל החלטה באשר לכל רכב באופן פרטני ובהתאם למגוון השיקולים המסחריים העומדים
לנגד עיניו .מובהר כי החלטה זו נתונה לשיקול דעתו המוחלט ובהתבסס על אותם השיקולים
אותם ראה לנכון ביחס לכל מקרה לגופו.
על הלקוח המבקש הצעה מאוטו סנטר להיות בעל הרכב .לא תינתן אפשרות לבעל הרכב
לייפות את כוחו לנציגים מטעמו.

 .3אין כפל מבצעים או הנחות .ככל שלרוכש אפשרות ליהנות מיותר ממבצע אחד ,יוכל הרוכש לבחור,
בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ,מאיזה מבצע ברצונות ליהנות במסגרת רכישת הרכב.
 .4אוטו סנטר תהא רשאית לשנות את תנאי המבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לרבות תקופת המבצע
ודגמים המשתתפים במבצע בכפוף לפרסום הודעה על כך באתר האינטרנט של אוטו סנטר.
 .5אוטו 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.
 .6מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,כל תקלה ,שיבוש ,איחור וכדומה ,אשר מקורם בכוח עליון,
מלחמה ,פיגועים ,מגיפה ,השבתה ,שביתה ,אסונות טבע וכיו"ב ,וכן אירועים שאינם תלויים באוטו
סנטר ,לא יחשבו להפרה של תקנון זה ,ולא יזכו את המשתתפים בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
 .7כל 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.
 .8לבתי המשפט בעיר תל-אביב תהא סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בסכסוכים הקשורים בתקנון
זה או הנובעים ממנו.
.9

כל המעוניין יוכל לעיין בתקנון זה במשרדי אוטו סנטר ברחוב הרוקמים  26חולון בימים א' -ה'
מהשעה  9.00ועד השעה .17.00

 .10בכל מקרה של סתירה בין הפרסומים ,ההודעות והתכתובות מטעם אוטו סנטר לבין הוראות תקנון זה,
תגברנה הוראות תקנון זה.
 .11תנאי ההתקשרות המחייבים לרכישת הרכב יפורטו בהסכם שייחתם (ככל שייחתם) בין אוטו סנטר
לבין הרוכש.
 .12תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והוא מכוון לשני המינים.
 .13בהשתתפותו במבצע מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את כל
הוראותיו וכל תנאיו.
 .14היה והמשתתף יבחר לבצע את העסקה ללא ההטבה המוצעת יהווה הדבר הודעת ויתור מצד המשתתף
באופן בלתי חוזר.

