תקנון " "BUYיולי 2021
 .1אוטו סנטר ,שותפות מוגבלת מס' "( 550212864אוטו סנטר") ,מציעה ללקוחותיה למכור את
רכביהם לאוטו סנטר ,ללא התחייבות לביצוע עסקה אחרת\נוספת ,בכפוף לתנאים המפורטים
להלן.
 .2הרכבים המשתתפים הם אלו העונים על התנאים וההגדרות הבאים:
-

רכב משנת ייצור  – 2018-2013בבעלות עד יד שלישית.
רכב משנת ייצור  – 2019,2020בבעלות עד יד שנייה.
הרכב ללא פגיעות בשלדה או בקצה שלדה\פגיעה בעמודים\צביעת גג\נזק לתא
מטען.
ברכב לא הוחלף מנוע או לוח שעונים.
ברכב לא הותקנה מערכת הנעה בגז.
מרחק הנסיעה המצטבר ברכב הוא עד  160,000ק"מ.
לא יירכשו רכבים מיבוא אישי.
לא יירכשו רכבים שמחיר המחירון שלהם ,לפי מחירון לוי יצחק לרכב משומש
מבעלות פרטית לפני הפחתות ותוספות גבוה מ 200,000 -שח.
רכב המיוצר על ידי היצרנים ומהדגמים המופעים ברשימת היצרנים והדגמים
שבנספח א' המצורף לתקנון זה ("הדגמים מורשים").
ללקוחות פרטיים בלבד (לא לגופים מוסדיים ,חברות ליסינג וסוחרי רכב).

 .3תנאים והגבלות נוספות:
-

-

-

אוטו סנטר אינה מתחייבת לרכוש את הרכבים וההחלטה על רכישתם נתונה לשיקול
דעתה הבלעדי בלבד.
קבלת הצעת המחיר או השלמת רכישת הרכב ,ככול שאוטו סנטר תחליט לרכוש
אותו ,כפופים להזדהות המוכר באמצעות הצגת ת.ז או רישיון נהיגה מול נציג אוטו
סנטר וכן הצגת רישיון רכב המעיד על המוכר כבעליו החוקי של הרכב .כמו כן לא
תינתן אפשרות להציג ייפוי כוח מטעם בעל הרכב ולכן כל פעולה הקשורה לעסקה
לרבות ביצוע בדיקה ,קבלת הצעת המחיר ,התקשרות בהסכם למכירת הרכב יבוצעו
אך ורק מול בעליו החוקיים של הרכב ולאחר השלמת הזדהות כאמור.
על הלקוח להציג היסטוריה ורצף טיפולים במוסכים בעלי רישיון משרד התחבורה.
בגין טיפולים חסרים או טיפולים שלא בוצעו במוסכים בעלי רישיון יופחת מחיר
הרכב בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית של אוטו סנטר.
אוטו סנטר תספק ללקוח הפנייה לבדיקת הרכב במכון מורשה מטעמה ועל חשבונה
("בדיקת הרכב") .ביצוע בדיקת הרכב כאמור כפוף לחתימת הלקוח על נספח ב'
המצורף לתקנון זה.
ככול שהלקוח לא יתקשר עם אוטו סנטר למכירת רכבו מכל סיבה שהיא לאחר ביצוע
בדיקת הרכב ,ישלם הלקוח לאוטו סנטר את עלות הבדיקה בסך  400ש"ח ויקבל את
טופס הבדיקה לידיו.
מחיר הרכב הסופי אשר יוצע על ידי אוטו סנטר יינתן רק לאחר קבלת תוצאות
בדיקת הרכב במכון מורשה ולאחר החלטה של מחלקת הטרייד באשר לסכום
ההפחתות ,ככול שקיימות ,ממחירון הרכב ,על פי מחירון לוי יצחק לרכב משומש
מבעלות פרטית לפני הפחתות ותוספות.
לאחר ביצוע בדיקת הרכב ,וככול שאוטו סנטר תחליט לרכוש את הרכב ,הלקוח
מתחייב שעד מועד מסירת החזקה ברכב לידי אוטו סנטר ,הרכב לא ייסע מרחק
נסיעה מצטבר של מעל  200ק"מ.

-

-

תנאי ההתקשרות המחייבים לרכישת הרכב יפורטו בהסכם שייחתם (ככל שייחתם)
בין אוטו סנטר לבין המוכר.
הרכב יימסר לאוטו סנטר כשהוא נקי מכל חוב ,עיקול ו/או שעבוד ו/או זכויות צד
שלישי כמו כן עם רישוי בתוקף.
הרכב יימסר לאוטו סנטר ,לאחר מועד ביצוע בדיקת הרכב ,כשלא בוצעו בו או חלו
בו שינויים מבניים או קוסמטיים וכן לא פורקו ממנו אביזרים או תוספות למעט אם
אושר מראש ובכתב על ידי אוטו סנטר .ככול שחלו ברכב שינויים כאמור ,לאחר מועד
בדיקת הרכב ועד למסירתו לחזקת אוטו סנטר ,אוטו סנטר רשאית שלא לרכוש את
הרכב או לשנות את הצעת המחיר שניתנה ללקוח ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
במעמד השלמת העסקה ,תעבור הבעלות והרכב יירשם על תו הסוחר של אוטו סנטר
באופן מידי .התמורה תועבר ללקוח בתוך שלושה ימי עסקים באמצעות העברה
בנקאית לחשבון הבנק שפרטיו ימסרו לאוטו סנטר על ידי הלקוח.
הצעה לרכישת הרכב מותנית בבדיקת הרכב על ידי קניין מטעם אוטו סנטר וכן
בקבלת אישור מחלקת הטרייד אין של אוטו סנטר .מובהר 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 לשיקול דעתו המוחלט.

 .4אוטו סנטר תהא רשאית לשנות את תנאי הרכישה על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לרבות התקופה,
הדגמים המשתתפים..
 .5אוטו סנטר תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את אפשרות הרכישה בכל עת .מבלי
לגרוע מכלליות האמור ,אוטו סנטר שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מתקנון זה ,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 הינם רכושה הבלעדי של אוטו סנטר .זכויות אלה חלות ,בין היתר ,על
כל תוכנה ,קובץ גרפי ,שמות וסמלים מסחריים ,טקסט וכל חומר אחר.
 .8לבתי המשפט בעיר תל-אביב תהא סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בסכסוכים הקשורים
בתקנון זה או הנובעים ממנו.
.9

בכל מקרה של סתירה בין הפרסומים ,ההודעות והתכתובות מטעם אוטו סנטר לבין הוראות
תקנון זה ,תגברנה הוראות תקנון זה.

 .10תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והוא מכוון לשני המינים.
 .11השתתף מאשר ומצהיר כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את כל הוראותיו וכל תנאיו.

