תקנון מבצע "מימון מיוחד "2022
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החל מיום  24.1.2022בשעה  09:00ועד  30.06.2022בשעה  18:00אוטו סנטר שותפות מוגבלת מספר
"( 550212864אוטו סנטר") ,תאפשר קבלת הטבות ייחודיות לרכישת רכבים באוטו סנטר לרוכשים
בהתאם לתנאי התקנון להלן.
במסגרת המבצע ובהתאם לעמידה בתנאים המפורטים להלן ובכפוף לאישור הגורם המממן – ק.ל.ס
מימון רכב בע"מ ("הגורם המממן") ,יינתנו ההטבות הבאות:
אפשרות לקבלת הלוואה לרכישת הרכב באמצעות הגורם המממן ובכפוף לאישורו
2.1
כמפורט להלן.
אפשרות לרכישה חוזרת ( )BUY BACKשל הרכב על ידי אוטו סנטר בתום שלוש
2.2
שנים ממועד הרכישה.
הרחבת אחריות אוטו סנטר ל 12-חודשים נוספים מתום תקופת האחריות המורחבת
2.3
של אוטו סנטר או עד  30,000ק"מ ממספר הקילומטרים שעבר הרכב במועד הרכישה,
על גיר ומנוע בלבד ,לרכבים שייקבעו על ידי אוטו סנטר בהתאם לשיקול דעתה ובכפוף
לתנאי כתב האחריות של אוטו סנטר.
הרכבים המשתתפים במבצע הם רכבים העונים על כל התנאים הבאים:
רכבים משומשים בשווי מחירון של עד ;₪ 100,000
3.1
רכבים מיד ראשונה ליסינג והשכרה;
3.2
רכבים עם ותק של עד  5שנים ( 2017ומעלה).
3.3
עיקרי תנאי המימון:
ההלוואה לרכישת הרכב תינתן בכפוף לאישור הגורם המממן בהתאם לשיקול דעתו
4.1
הבלעדי .תנאי ההלוואה המחייבים יקבעו בהסכם הלוואה שייחתם ,ככול שייחתם,
בין הגורם המממן ללקוח .אוטו סנטר אינה צד להסכם ההלוואה ולא תישא בכל
אחריות שהיא כלפי הלקוח בקשר עם ההסכם .אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול
לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל ("ההלוואה").
ההלוואה תישא ריבית שנתית קבועה בסך  6.9%צמודה למדד המחירים לצרכן.
4.2
מקדמה :החל מ  9,990שח או  15%ממחיר העסקה (הגבוה מבין השנים).
4.3
פריסת תשלומים במהלך תקופת ההחזר 36-60 :תשלומים חודשיים.
4.4
גובה ייתרת ההלוואה בסוף תקופת ההחזר :בסך שלא יעלה על  22.22%ממחיר
4.5
המחירון של הרכב במועד ביצוע העסקה.
בסיום תקופת ההחזר על הלקוח לפרוע את יתרת ההלוואה על פי האפשרויות הבאות:
4.6
תשלום ייתרת ההלוואה במלואה לגורם המממן;
4.6.1
תשלום יתרת ההלוואה ב 36-תשלומים חודשיים נוספים (בכפוף לאישור
4.6.2
הגורם המממן ובהתאם לתנאים שייקבע);
מכירת הרכב ותשלום ייתרת ההלוואה באמצעות כספי הקונה (בכפוף
4.6.3
למכתב כוונות שיומצא על ידי הגורם המממן);
רכישת הרכב על ידי אוטו סנטר (לאחר  36חודשים ממועד רכישת
4.6.4
הרכב) ,בכפוף לתנאי הסכם רכישה חוזרת ( )BUY BACKותשלום
ייתרת ההלוואה תמורת זיכוי שלא יקטן מסכום ייתרת ההלוואה
(בכפוף למכתב כוונות שיומצא על ידי הגורם המממן).
אין כפל מבצעים או הנחות.
ככול שהגורם המממן לא יאשר את ההלוואה לא תתאפשר קבלת ההטבה באמצעות גורם מממן
אחר.
מימוש הרכישה החוזרת על ידי אוטו סנטר ( )BUY BACKכפוף לעמידה בכל הסעיפים הפורטים
בהסכם ה ,BUYBACK-כפי שנמסר ללקוח בעת רכישת הרכב.
אוטו סנטר תהא רשאית לשנות את תקופת המבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי ,הן מבחינת הזמנים
והן מבחינת הרכבים המשתתפים במבצע.
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אוטו סנטר תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את המבצע או חלקים ממנו בכל עת
בכפוף לפרסום הודעה על כך באתר האינטרנט של אוטו סנטר.
מבלי 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.
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.
לבתי המשפט בעיר תל-אביב תהא סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בסכסוכים הקשורים
בתקנון זה או הנובעים ממנו.
בכל מקרה של סתירה בין הפרסומים ,ההודעות והתכתובות מטעם אוטו סנטר לבין הוראות תקנון
זה ,תגברנה הוראות תקנון זה.
תנאי ההתקשרות המחייבים לרכישת הרכב יפורטו בהסכם שייחתם (ככל שייחתם) בין אוטו סנטר
לבין הלקוח.
תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והוא מכוון לבני שני המינים.
בהשתתפותו במבצע מסכים ,מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את
כל הוראותיו וכל תנאיו.
היה והלקוח יבחר לבצע את העסקה ללא ההטבה המוצעת ייחשב יהווה הדבר הודעת ויתור מצד
הלקוח באופן בלתי חוזר.

