תקנון מבצע "( "SKODA CLEVER DAYSנובמבר-דצמבר )2017
חטיבת סקודה
צ'מפיון מוטורס בע"מ ,יוצאת במבצע מכירות מיוחד ,מוגבל בזמן ,שכותרתו

"SKODA

"( CLEVER DAYSלהלן":המבצע").
משתתף אשר ירכוש מצ'מפיון מוטורס בע"מ ,בתקופת המבצע ,רכב חדש ממגוון דגמי סקודה
המוצעים ,בעסקאות מזומן בלבד (כהגדרתן להלן) ,יוכל ליהנות מהנחות מיוחדות במחיר הרכב
החדש ומהטבות ברכישת אבזור ,כמפורט במחירון המבצע המצוי באולמות התצוגה ובמשרדי
החברה והכל בכפוף לתנאי המבצע המפורטים בתקנון זה להלן.
.1

הגדרות
למונחים הבאים תהא המשמעות המופיעה בצדם:
"צ'מפיון"
או "החברה" –

.2

צ'מפיון מוטורס בע"מ ,ח.פ ,51-397325-5 .מרחוב הלח"י  9בני
ברק.

"רכב חדש"-

רכב פרטי ממגוון דגמי סקודה המשתתפים במבצע ,המיובא ע"י
צ'מפיון ,כפי המפורטים במחירון המבצע המצוי באולמות
התצוגה ובמשרדי החברה.

"משתתף"-

אדם הרוכש מהחברה רכב חדש ,לשימושו האישי ,ולא לשימוש
עסקי ו/או לצורכי עסקו .למען הסר ספק ,משתתף אינו כולל
חברות החכרת רכב (ליסינג) ,חברות השכרת רכב ,ציי רכב
גדולים ,חברות בעלות צי רכב מעל ל 3 -כלי רכב ומוניות.

"מלאי"-

לכל הפחות  20יחידות מכל אחד מהדגמים המשתתפים במבצע.

"עסקאות מזומן" -

לא כולל רכישת רכב חדש במסגרתה עורך הרוכש עסקת טרייד
אין.

פרשנות
2.1

התקנון חל באופן שווה לבני שני המינים.

2.2

השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד .מקום בו ננקט לשון זכר במשמע גם
לשון נקבה ולהיפך.
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.4

2.3

מקום בו ננקט לשון יחיד במשמע גם לשון רבים ולהיפך.

2.4

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין תנאי תקנון זה לבין פרסומים
ו/או מצגים אחרים כלשהם של החברה בדבר המבצע ו/או התנאים במסגרתו,
לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ,תנאי תקנון זה יגברו בכל דבר ועניין.

2.5

במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין תנאי הסכם הזמנת
הרכב החדש (לרבות נספחיו) ,יחולו ויגברו הוראות הסכם הזמנת הרכב.

2.6

הוראות תקנון זה יחולו על כל משתתף במבצע .השתתפות במבצע תהווה הסכמה
מוחלטת של המשתתף לכל תנאיו והתניותיו של תקנון זה .אי לכך ,המשתתף
מתבקש לקרוא את תקנון המבצע טרם השתתפותו.

תקופת המבצע
3.1

המבצע יחל ביום ( 5.11.2017ט"ז חשוון תשע"ח) בשעה  09:00ויסתיים ביום
 ( 15.12.2017כ"ז כסלו תשע"ח) בשעה  ,13:00או עד גמר המלאי (להלן":תקופת
המבצע").

3.2

על אף האמור לעיל ,רשאית החברה בכל עת ,ולפי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך
או לקצר את תקופת המבצע ולהודיע על סיומו בכל עת וזאת ללא הודעה מוקדמת.

המבצע
4.1

.5

בתקופת המבצע ,כל משתתף יהיה זכאי לרכוש רכב חדש מהחברה ,מבין הדגמים
המשתתפים במבצע במחיר מיוחד וכן זכאי להטבות ברכישת אבזור לרכב החדש,
והכל בהתאם למפורט במחירון המבצע המצוי באולמות התצוגה ובמשרדי החברה,
ובכפוף למפורט בתקנון זה ולמילוי התנאים הבאים:
4.1.1

המשתתף חתם על הסכם הזמנת רכב לרכישת רכב חדש בתקופת
המבצע.

4.1.2

המשתתף העביר את כל המסמכים הנדרשים ושילם את מלוא
תמורת הרכב החדש לחברה במועד חתימת הסכם הזמנת הרכב
החדש או לכל המאוחר תוך ( 3שלושה) ימי עבודה מרגע קבלת
הודעת החברה כי ניתן להתחיל בהכנת הרכב למסירה למשתתף.

תנאים כלליים
5.1

השתתפות המשתתף במבצע כפופה להוראות תקנון זה .רכישת רכב חדש ע"י
משתתף בתקופת המבצע תיחשב ותהווה קבלה והסכמה של הוראות תקנון זה.

5.2

ההשתתפות במבצע מותרת לכל תושב ואזרח במדינת ישראל שמלאו לו  18שנים
ואשר יש בידו רישיון נהיגה בר תוקף.

5.3

מלאי כלי הרכב החדשים מהדגמים המוצעים במסגרת המבצע מפורט במחירון
המבצע.

5.4

רכישת רכב חדש ע"י המשתתף בתקופת המבצע ,כפופה ומותנית בחתימת
המשתתף על הסכם הזמנת רכב.

5.5

המבצע כאמור אינו מיועד לחברות החכרת רכב (ליסינג) ,חברות השכרת רכב ,ציי
רכב גדולים ,חברות בעלות צי רכב מעל ל 3 -כלי רכב ומוניות.

5.6

המבצע כאמור לא יחול על רכישת רכב חדש במסגרתה מבוצעת עסקת טרייד-אין.

5.7

השלמת הרכישה כפופה לתשלום מלוא מחיר הרכב החדש .לא ניתן "לשריין"
הזמנת רכב חדש ללא תשלום מקדמה וחתימה על הסכם הזמנת רכב בהתאם
לדרישות ותנאי החברה.

5.8

ההטבות הניתנות בתקופת המבצע ,כולן או חלקן ,אינן ניתנות להחזר ,שינוי או
המרה כלשהי.

5.9

אין כפל מבצעים במסגרת המבצע .למען הסר ספק ,מבצע זה אינו בא כתוספת לכל
הטבה אחרת והוא מבטל כל מבצע אחר לרבות הטבות והנחות.

5.10

למען הסר ספק ,ההנחות/הטבות הניתנות במסגרת המבצע לא יחולו על אגרת
רישוי.

5.11

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או להאריך את המבצע ,בכל עת,
לאלתר וללא הודעה מוקדמת ומכל סיבה שהיא ,לפי שיקול דעתה המוחלט
והבלעדי וכן לשנות או לתקן בכל עת ,לאלתר וללא הודעה מוקדמת ומכל סיבה
שהיא את תקנון מבצע זה ו/או כל חלק ממנו ו/או כל הוראה בתקנון.

5.12

הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד .סמכות השיפוט
הייחודית והבלעדית נתונה לבתי המשפט במחוז תל אביב בלבד ולא לכל בית
משפט אחר.

ט.ל.ח.

