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 דוד לובינסקי בע"מ 
 

 "2020 אפריל/מרץ"תקנון מבצע 
  

במהלכו  במסגרתומוגבל בזמן ה מיוחדיוצאת במבצע מכירות  "(החברה" - בע"מ )להלןוד לובינסקי ד
הלן ל בתקנון כמפורט PEUGEOT, CITROEN, MG, DS, OPEL הרכבני תוצרן יצרמרכבים  רוכשי

ובנוסף להטבות  מפורטים בתקנון זהה תנאיםל בכפוףכל הו רכבכישת הבעת ר וןיממ תטבהל יהיו זכאים
  ., אם לא נאמר אחרתיינההאחרות ככל שת

 –הגדרות  .1

 למונחים הבאים תהיה המשמעות המופיעה בצידם: 

 3ושביץ מרה( ממרק ) מרחוב 510515752דוד לובינסקי בע"מ, ח.פ.   – " החברה"
  בראשון לציון.

  PEUGEOT, CITROEN, MG, DS, OPEL הרכב נירכב מתוצרת יצר  - "ברכ"

והושלם  זומןנעשה במהתשלום בגינו  ואשר וןישירהונפק לו טרם שר א
  . קופת המבצעתבמהלך 

  )כהגדרתו לעיל(ח פרטי אשר מתקשר בעסקה לרכישת רכב מהחברה לקו  - "משתתף"
ים רכב חכרתברות להל חאינו כול . משתתףורטים להלןהדגמים המפמ
רכבים, מוניות,  3 -יי רכב מעל לרת רכבים, צות השכ(, חבריסינג)ל

 וצ"ב. עמותות וכי

 

 פרשנות .2

 נון המפורט להלן. ע יערך בהתאם ובכפוף להוראות התקצבהמ 2.1

 .ר ונקבה כאחדעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכנעשה מט זכרשון ה בלהשימוש בתקנון ז 2.2

 ולהפך.לשון רבים  םג במשמע הכוונהיד ן יחשווש בלמו נעשה שיבמקום  2.3

ם של יגבין פרסומים ו/או מצי התקנון לבכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תנא 2.4

דרת, משואו הה ו/סוג שהוא ולרבות בעיתונות הכתובכל , ממבצע ותנאיוהחברה בדבר ה

 רו תנאי תקנון זה. יגב

חדש כב זמנת רה יתנאין לב ן זהנוה בין הוראות תקמו/או אי התא ל סתירהבמקרה ש 2.5

 ויגברו הוראות הסכם הזמנת הרכב. ולו , יחרהמהחב

תהווה  ע, והשתתפותו לרבות הזמנת רכבבמבצ משתתףה יחולו על כל קנון זות תהורא 2.6

 ם. ההסכ הסכמה מוחלטת לכל תנאי
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 ותקופתו המבצע .3

 . "(בצעמהתקופת " לן:)לה 22.04.20ביום  ועד לסיומו 18.03.20 תקיים בין התאריכיםי המבצע

מתוצרת  שדמהחברה רכב חש כרוה דרתו לעיל,זכאי כל משתתף, כהגצע יהיה בתקופת המב

בסעיף המפורטת להטבה  אצל החברהלמלאי הקיים של הרכבים  ףובכפוהיצרנים שפורטו לעיל 

 שנת רכב חדעל הזמ וחתם ההסכםתקופת מסגרת בלבד שהמשתתף ביצע הזמנה בו, להלן 4

  .בכפוף לתנאי הזמנת רכבו ך תקופת המבצעהלבמ החדש רכבעבור ה הרמלוא התמואת ושילם 

 וההטבה  דגמי הרכבים

 . ותגממכל בים רכ 20 -הינה לא פחות מצע בהמ שעליהם חלכבים הר כמות 3.1

ולמפורט  בחברה נהוגיםתנאים הבהתאם לתקפה הזמנה  ביצעלמי שק תוענ ההנחה 3.2

 . ין" את ההטבהלא ניתן ל"שריכאשר , בתקנון זה

מזומן, קרי משלמים את מלוא עים עסקת צמב אשר עיל()כהגדרתם ל המשתתפים 3.3

 ₪ 130,000של עד  הלוואהל היו זכאיםיבמהלך תקופת המבצע בגין הרכב ורה התמ

חודשים  60 זר בתוך תקופה שלוחתבנק הפועלים, אשר  באמצעות רכישהמסכום ה

ק שיקול דעתו הבלעדי של בנבכפוף ל והכל ללא ריבית וללא הצמדה שווים תשלומיםב

 הלוואהעלויות שעבוד ומשכון אשר יהיו כרוכות בקבלת ה. ף המממןהגו הפועלים, הוא

מימון ביובהר כי . הפועלים תתפים ישירות לבנקשולמו על ידי המשי מהתלות בסכוללא ו

 ."סמכיםעמלת עריכת מ"לם לבנק דרש המשתתף לשילא י ₪ 100,000עד לסך של 

בנק לישירות ו לשלם ידרש ₪ 100,000-לשמעבר טלו מימון בסכום משתתפים אשר י

  ."מכיםעמלת עריכת המס"בגין  ₪ 1,000הפועלים סך של 

 ופק לו. טרם ס אף אם הרכבנה זמביצע ה רעל מי שכב נהחוללא ת ותההטב 3.4

שבונית החאם אף  ב,יון הרכישר ירשם בראש משתתףרק ל, ותם אחתוענק פע ותההטב 3.5

 . צאה לגורם אחרי

 .  צוע ההזמנהבמועד בילאי החברה ל רכבים המצויים במעאך ורק  ותחלות ההטב 3.6

 ל ביטו .4

ו כל תשלום ו/אים בחייב הל העסקה לא תהיה החברה ו/או מי מטעמשל ביטו קרהל מבכ 4.1

 .כלפי הלקוח יפיצו

הגנת נות ותק 1981-"אתשמה, יהיה כפוף להוראות חוק הגנת הצרכןהעסקה טול בי 4.2

רשם על שמו טרם נוזמן רכב החדש שהשה ובלבד ,2010-, תשע"אעסקה( ביטול)רכן הצ

 אשייקוח כבר על שם הלנרשם החדש  הרכבככל ש. [ח חדשנוס]על פי פקודת התעבורה 

 . קב הביטולע שנגרמוות ויהעלההוצאות ו/או ל הלקוח בכ

 

 

 תנאים כללים .5
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או תנאי /מבצע ולשנות את האו /ו עהמבצטל את בל ת,לעצמה את הזכושומרת החברה  5.1

 .וחות, באותו אופן שבו פורסם המבצעלקבהודעה לאת תקופת המבצע או /ו המבצע

 זה. ות תקנון אגרת המבצע תיחשב קבלה והסכמה של הורישת רכב במסכר 5.2

 אשר בגינם תידרש תוספת תשלום. אינם כוללים צבע מטאלי,  המחירים המצויינים 5.3

נים ואשר ש 18ו מותרת לכל תושב ואזרח במדינת ישראל אשר מלאו ל צעהשתתפות במב 5.4

 תקף.  ההיגנרישיון ו ידיש ב

 עד לתום תקופת המבצע.ו במזומןר הרכב מלוא מחי םהשלמת הרכישה כפופה לתשלו 5.5

הרי  טופס הזמנת רכבהתקופה המוגדרת בורה בתוך מככל שלא שולמה מלוא הת

  .)ככל שיווצר( ת ההפרש שיווצראדרש לשלם יוהלקוח י נהתתבטל ותשההטב

 וכל, לפעם מפעם לשנותו או/ו זה נוןתק פי על פעולל הזכות את עצמהל שומרת החברה 5.6

, האמור מכלליות גרועל מבלי. דין לכל ובכפוף הבלעדי דעתה לשיקול אםבהת זאת

, דיועומו משכו, המבצע תאריכי את לשנות, עת כלב, הזכות את לעצמה שומרת החברה

 לגרוע או וסיףולה, יותנא את תלשנו, עהמבצ את להפסיק, אותו לקצר או יךלהאר

 דעתה לשיקו לפי הכל, הז תקנון וראותה ולשנות הנכללים ביםרכדגמי ה מרשימת

 הודעה לפרסום בכפוף זאת כל, מת ומכל סיבה שהיאמוקדהבלעדי וללא מתן הודעה 

 .נהולראש המבצע פורסם שבו אופן באותו מתאימה

, )הוא בנק הפועלים( ןמי כפופה לשיקול דעתו הבלעדי של הגורם הממאשראהענקת ה 5.7

או בתנאי /בכל הנוגע להענקת אשראי ומן גורם הממקולי הין לחברה כל מעורבות בשיוא

מן י יתכן והגורם הממף ככי מובן למשתתקו(. יובהר ם וככל שיוענו )אשינתנראי האש

ם אלו לא יי במקראו להעניקם בתנאים מסויימים וככלשהו שלא להעניק אשראי יחליט 

עם החלטות קשר או מי מטעמה בפי החברה ו/ף כל טענה ו/או טרוניה כלתהיה למשתת

לא י אי הענקת האשראל שלרבות אם וככ בעקיפין, במישרין ו/או ,הגורם המממן

מן הממלחייב את הגורם מבצע זה על מנת מובהר כי אין בפשר לו לרכוש את הרכב. תא

 שראי. במתן הא

על קבלת ו/או מביעה דעה החברה ממליצה לעיל אין  6.7מהאמור בסעיף רוע מבלי לג 5.8

ם ענקים על ידו הינים המוהתנאו אין להבין מכך כי א/רם המממן ואשראי דווקא מהגו

באופן חון על המשתתף לבו ל ידי גורמים מקביליםעהמוענקים התנאים על דיפים ע

גורמים ת התנאים אצל מן לעוהתנאים המוענקים על ידי הגורם המממעצמאי את 

מן הממרם את תנאי האשראי של הגו הסכמת המשתתף לקבלבבכל מקרה . םילימקב

 םעבקשר  שירה ו/או עקיפה,, ימכל אחריותמי מטעמה ו/או כל החברה ר את טהוא פו

, הוצאות דטורים מכל הזק, הפסו/או מי מטעמה יהיו פ החברה ובכלל זה הלוואהתנאי ה

  . הלוואההבקשר  קיפין,בעו/או , במישרין רםגותשלומים העלולים להי

 מכל ינה תמנעאו תקלה אשר בג/טעות ו לתהיה אחראית באופן כלשהו לכ לא החברה 5.9

 ו עקיף,באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/אה אחראית לא תהיוצע, תפות במבאדם ההשת

 .עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים במבצעאו /לרבות הוצאות ישירות ו
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ישראל, וכל סכסוך או נת דיני מדי וכרוך בו יחולמבצע זה, פרשנותו, ועל כל העל תקנון  5.10

מוסמך השפט י בית המהכרעה בפנאו לע זה יובשר עם תקנון מבצטית בקפשסוגיה מ

 .יפו בלבד-ביבא-בעיר תל

 

 ט.ל.ח.


