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קאר איסט בע"מ
תנאי מכר  – MGמאי 2022
קאר איסט בע"מ (להלן " -החברה") מבקשת להציע ללקוחותיה הפרטיים מסלולי רכישה של רכבי MG
מסוג  ZS / EHSוכמפורט בתקנון המסלול שלהלן.
.1

הגדרות –
למונחים הבאים תהיה המשמעות המופיעה בצידם:
"החברה" –
"רכב" -

קאר איסט בע"מ ,ח.פ 512850355 .מרחוב מרק (מרה) מושביץ  3בראשון
לציון.
רכב מתוצרת יצרן הרכב  MGמהדגמים הבאים בלבד ZS EV / EHS

אשר טרם הונפק לו רישיון ואשר התשלום בגינו נעשה במזומן והושלם
בתוך המועד הנקוב בהזמנת הרכב.
"לקוח" -

.2

.3

לקוח פרטי אשר מתקשר בעסקה לרכישת רכב מהחברה (כהגדרתו לעיל)
מהדגמים המפורטים לעיל .משתתף אינו כולל חברות להחכרת רכבים
(ליסינג) ,חברות השכרת רכבים ,ציי רכב מעל ל 3 -רכבים ,מוניות,
עמותות וכיוצ"ב.

פרשנות
2.1

השימוש בתקנון זה בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה כאחד.

2.2

מקום בו נעשה שימוש בלשון יחיד הכוונה במשמע גם לשון רבים ולהפך.

2.3

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תנאי התקנון לבין פרסומים ו/או מצגים של
החברה בדבר תנאי רכישת רכב מהדגמים המפורטים לעיל ,מכל סוג שהוא ולרבות
בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ,יגברו תנאי תקנון זה.

2.4

רישומי החברה ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים לפעילות החברה
בנוגע למבצעים ו/או לתקנון זה ו/או ללקוחות החברה ,במישרין ו/או בעקיפין.

2.5

במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין תנאי הזמנת רכב חדש
מהחברה ,יחולו ויגברו הוראות הסכם הזמנת הרכב.

2.6

הוראות תקנון זה יחולו על כל לקוח הרוכש את הדגמים המפורטים לעיל ,והזמנת רכב
תהווה הסכמה מוחלטת לכל תנאי ההסכם.

תחולה
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.4

.5

3.1

מומלץ ללקוחות לבדוק עם נציגים מוסמכים של החברה את מלוא הפרטים הרלבנטיים
לרכבים המוצעים למכירה.

3.2

מובהר כי התנאים האמורים לא יחולו על לקוחות אשר כבר ביצעו הזמנה לרכבים ,אף
אם הרכבים טרם סופקו להם.

ביטול עסקה
4.1

בכל מקרה של ביטול העסקה לא תהיה החברה ו/או מי מטעמה חייבים בכל תשלום ו/או
פיצוי כלפי הלקוח.

4.2

ביטול העסקה יהיה כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן ,התשמ"א 1981-ותקנות הגנת
הצרכן (ביטול עסקה) ,תשע"א ,2010-ובלבד שהרכב החדש שהוזמן טרם נרשם על שמו
על פי פקודת התעבורה [נוסח חדש] .ככל שהרכב החדש נרשם כבר על שם הלקוח יישא
הלקוח בכל ההוצאות ו/או העלויות שנגרמו עקב הביטול.

תנאים כללים
5.1

החברה שומרת לעצמה את הזכות ,לבטל ו/או לשנות את האמור בתקנון זה ו/או לקצר
תקופת תחולתם ,באותו אופן שבו פורסם תקנון זה.

5.2

רכישת רכב לאחר פרסום תקנון זה תיחשב קבלה והסכמה של כלל הוראות תקנון זה.

5.3

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

5.4

עסקת הטרייד אין תעשה על פי תקנון טרייד-אין ובהתאם לחוזה הרכישה של הקניין
הלקוח.

5.5

רכישת רכב בהתאם לתקנון זה מותרת לכל תושב ואזרח במדינת ישראל אשר מלאו לו
 18שנים ואשר יש בידו רישיון נהיגה תקף.

5.6

השלמת עסקת רכישת הרכב כפופה לתשלום מלוא מחיר הרכב במזומן בהתאם לתנאי
החברה המפורסמים  .ככל שלא שולמה מלוא התמורה בתוך התקופה המוגדרת בטופס
הזמנת רכב הרי שלחברה שיקול הדעת הבלעדי להחליט כי ההטבות המוענקות
תתבטלנה והלקוח יידרש לשלם כל הפרש שיווצר (ככל שיווצר) בין התמורה בגין העסקה
במועד בו ביצע את ההזמנה לבין העלות הרגילה של העסקה במועד המאוחר.

5.7

החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תקנון זה ו/או לשנותו מפעם לפעם ,וכל
זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין .מבלי לגרוע מכלליות האמור,
החברה שומרת לעצמה את הזכות ,בכל עת ,לשנות את תוקף התקנון ,משכו ומועדיו,
להאריך או לקצר אותו ,להפסיקו ,לשנות את תנאיו ,ולהוסיף או לגרוע מרשימת דגמי
הרכבים הנכללים ולשנות הוראות תקנון זה ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן
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הודעה מוקדמת ומכל סיבה שהיא ,כל זאת בכפוף לפרסום הודעה מתאימה באותו אופן
שבו פורסם התקנון לראשונה.
5.8

הענקת האשראי כפופה לשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן (הוא _______) ,ואין
לחברה כל מעורבות בשיקולי הגורם המממן בכל הנוגע להענקת אשראי ו/או בתנאי
האשראי שינתנו (אם וככל שיוענקו) .יובהר כי מובן ללקוח כי יתכן והגורם המממן
יחליט שלא להעניק אשראי כלשהו או להעניקם בתנאים מסויימים וכי במקרים אלו לא
תהיה לו כל טענה ו/או טרוניה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם החלטות הגורם
המממן ,במישרין ו/או בעקיפין ,לרבות אם וככל שאי הענקת האשראי לא תאפשר לו
לרכוש את הרכב .מובהר כי אין באפשרות רכישת הרכב באמצעות מימון זה על מנת
לחייב את הגורם המממן במתן האשראי.

5.9

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  6.7לעיל אין החברה ממליצה ו/או מביעה דעה על קבלת
אשראי דווקא מהגורם המממן ו/או אין להבין מכך כי התנאים המוענקים על ידו הינם
עדיפים על התנאים המוענקים על ידי גורמים מקבילים ועל הלקוח לבחון באופן עצמאי
את התנאים המוענקים על ידי הגורם המממן לעומת התנאים אצל גורמים מקבילים.
בכל מקרה בהסכמת הלקוח לקבל את תנאי האשראי של הגורם המממן הוא פוטר את
החברה ו/או כל מי מטעמה מכל אחריות ,ישירה ו/או עקיפה ,בקשר עם תנאי ההלוואה
ובכלל זה החברה ו/או מי מטעמה יהיו פטורים מכל הזק ,הפסד ,הוצאות ותשלומים
העלולים להיגרם ,במישרין ו/או בעקיפין ,בקשר ההלוואה.

5.10

אפשרות ביצוע עסקת טרייד-אין במסגרת עסקת רכישת רכב בהתאם לתקנון דנן כפופה
לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ,וככל שיאושר על ידי החברה יחולו גם התנאים
הנהוגים בחברה במסגרת תקנון "טרייד-אין" שבתוקף במועד העסקה ובכפוף לחתימת
הסכם טרייד-אין ויגברו על האמור בתקנון זה .בתוך כך ,ידוע ומוסכם על המשתתף כי
יתכן והסכמת החברה לרכישת רכב במסגרת עסקת טרייד-אין יכולה להקטין את היקף
ההנחות שינתנו על ידה במסגרת עסקת הרכישה .מובהר כי האפשרות לבצע עסקת
טרייד-אין אין משמעותה כי במסגרת העסקה זכאי המשתתף להטבת טרייד-אין וכל עוד
לא נאמר הדבר באופן מפורש .בכל מקרה ,אין ולא יהיו למשתתף כל טענה ו/או תביעה
ו/או דרישה ככל שכתוצאה מהסכמת החברה להתיר ביצוע עסקת טרייד-אין ישתנו ו/או
יופחתו בכל צורה שהיא ההטבות נשוא התקנון .ביצוע עסקת הטרייד-אין מהווה
הסכמה של המשתתף לאמור בסעיף זה.

5.11

מובהר כי האמור בסעיף  5.10יחול גם במקרה של רכישת הרכב באמצעות עסקת מימון,
והכל כמפורט בתנאים שיחולו בחברה בעניין מימון עסקה לרכישת רכב זה מפעם לפעם.
ככל שהעסקה כוללת הטבת מימון יתכן ותתווסף לעלות העסקה "עמלת עריכת
מסמכים" בהתאם לשיעורה במועד ביצוע העסקה ואשר תשולם ישירות לגורם המממן.

5.12

החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר בגינה תמנע מכל
אדם לרכוש את הרכב בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון ,ולא תהיה אחראית באופן
כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף ,לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות ,שיגרמו למי
מהלקוחות.
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5.13

אם לא נאמר אחרת הרי שרכישת רכב במסלולים המפורטים לעיל אין מאפשרת כפל
מבצעים ,וכי פרט לתנאי המסלולים לא יינתנו הטבות כלשהן נוספות מכל מין וסוג
שהוא בכסף ו/או בשווה כסף (ובכלל זה ולשם הדוגמא ,הנחת מחיר ,אבזרי רכב,
טיפולים וכד').

5.14

על תקנון זה ,פרשנותו ,ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל ,וכל סכסוך או סוגיה
משפטית בקשר עם תקנון זה יובאו להכרעה בפני בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-
יפו בלבד.

אוכלוסייה

הטבות מעודכנות – ZS EV

כלל הלקוחות

עמדה  +התקנה סטנדרטית  +גלגל רזרבי  +טרייד אין לפי נספח או הלוואה בפריים פחות
 ( 0.6%מוגבל ) ₪ 100,000

לקוחות הקבוצה

עמדה  +התקנה סטנדרטית  +גלגל רזרבי  +טרייד אין בתנאים מועדפים על פי נספח או
הלוואה בפריים פחות  ( 0.6%מוגבל ) ₪ 100,000

לקוחות  MGשיבחרו
לעשות טרייד אין
()2020-2021

עמדה  +התקנה סטנדרטית  +גלגל רזרבי  +טרייד אין מחירון על פי נספח

לקוחות  MGאשר לא
עושים טרייד אין

עמדה  +התקנה סטנדרטית  +גלגל רזרבי  +מימון ללא ריבית והצמדה עד ₪ 100,000
לקוחות  MGשיוותרו על טרייד אין וזכאות לעמדה טעינה והתקנה סטנדרטית יהנו
מזיכוי ₪ 2022
***מחיר ראשוני לטרייד אין לפני בדיקה***

*בהתאם לבנק המממן
ט.ל.ח.

מסלולי מימון בריבית מועדפת בכל הבנקים על פי הסדרים  ,בכפוף לאישור הגוף המממן.

MG EHS PHEV
מימון
טעינה

עד  ₪ 80,000ל 60-תשלומים שווים ללא ריבית*
עמדת טעינה

