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   " 2020מבצע "יוני תקנון 

 –הגדרות  .1

 למונחים הבאים תהיה המשמעות המופיעה בצידם: 

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

מהדגמים  OPEL, PEUGEOT, CITREONמתוצרת יצרני הרכב חדש רכב   - "רכב"
התשלום  ואשר טרם הונפק לו רישיוןאשר ו לה()לחץ כאן לטבהמפורטים בטבלה 
  במלואו בתוך.והושלם  בגינו נעשה במזומן

 לקוח פרטי אשר מתקשר בעסקה לרכישת רכב מהחברה )כהגדרתו לעיל(   - "משתתף"
. משתתף אינו כולל חברות להחכרת רכבים )ליסינג(, הדגמים המפורטים להלןמ

 רכבים, מוניות, עמותות וכיוצ"ב.  5  -חברות השכרת רכבים, ציי רכב מעל ל

 פרשנות .2

 תקנון האתר ותקנון המבצעים.  המבצע יערך בהתאם ובכפוף להוראות  2.1

מקום בו  .השימוש בתקנון זה בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה כאחד 2.2

 נעשה שימוש בלשון יחיד הכוונה במשמע גם לשון רבים ולהפך.

או אי התאמה בין תנאי התקנון לבין פרסומים ו/או מצגים של החברה /בכל מקרה של סתירה ו 2.3

בדבר המבצע ותנאיו, מכל סוג שהוא ולרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, יגברו תנאי 

 תקנון זה. 

הוראות תקנון זה יחולו על כל משתתף במבצע, והשתתפותו לרבות הזמנת רכב תהווה הסכמה  2.4

 מוחלטת לכל תנאי ההסכם. 

 המבצע ותקופתו .3

 17:00בשעה  16.06.20עד לסיומו ביום בבוקר  09:00בשעה  08.06.20המבצע יתקיים בין התאריכים 

 "(. תקופת המבצע)להלן: "

 דגמי הרכבים וההטבה  .4

תקופת  ובמסגרת כאן לטבלה()לחץ שנספח א' בטבלה המבצע חל על דגמי הרכבים המפורטים  4.1

לעיל, הרוכש מהחברה רכב חדש מהדגם המפורט המבצע יהיה זכאי כל משתתף כהגדרתו 

 .בטבלה לצד מחיר הרכבהמפורטת  ת ההנחהלהטבבטבלה 

 על מי שכבר ביצע הזמנה אף אם הרכב טרם סופק לו.  נהלא תחול ותההטב 4.2

אשר ירשם ברישיון הרכב, אף אם החשבונית יצאה  משתתף, ורק לתתוענק פעם אח ותההטב 4.3

 לגורם אחר. 

 לות אך ורק על רכבים המצויים במלאי החברה במועד ביצוע ההזמנה.  מובהר כי ההטבות ח 4.4
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 אין. -מובהר כי הטבת ההנחה לא תינתן במסגרת רכישת רכב חדש בעסקת טרייד 4.5

 רכבים מכל דגם.  20 -כמות הרכבים שעליהם חל המבצע הינה לא פחות מ 4.6

 

 הטבת הנחה

 אין. -במסגרת עסקת טרייד ככל שהעסקה כוללת הטבת הנחה, מובהר כי הטבה זו לא תחול 4.7

 הטבת ההנחה מתייחסת להנחה ממחיר מחירון הרכב של החברה התקף במועד המבצע בלבד. 4.8

 

 תנאים כללים .5

או /או תנאי המבצע ו/או לשנות את המבצע ו/שומרת לעצמה את הזכות, לבטל מבצע והחברה  5.1

 .בהודעה ללקוחות, באותו אופן שבו פורסם המבצעאת תקופת המבצע 

קרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון המבצע דנן לבין הוראות תקנון בכל מ 5.2

האתר או פרסומים אחרים כלשהם תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין ובלבד שאין בכך 

על מנת לגרוע מאיזה מזכויותיה של החברה. בכל מקרה של סתירה בין תקנון מבצע זה לבין 

 ש יחולו ויגברו הוראות הסכם הזמנת הרכב. תנאי הזמנת רכב חד

רישומי החברה ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים לפעילות החברה בנוגע  5.3

 למבצעים ו/או לתקנון זה ו/או ללקוחות החברה, במישרין ו/או בעקיפין. 

 רכישת רכב במסגרת המבצע תיחשב קבלה והסכמה של הוראות תקנון זה.  5.4

 תידרשהמצויינים במסגרת המבצעים אינם כוללים רכב בצבע מטאלי, אשר בגינו המחירים  5.5

 תוספת תשלום. 

שנים ואשר יש בידו  18השתתפות במבצע מותרת לכל תושב ואזרח במדינת ישראל אשר מלאו לו  5.6

  רישיון נהיגה תקף. 

. במהלך תקופת המבצעבמזומן  מלוא מחיר הרכבכפופה לתשלום  עסקת רכישת הרכבהשלמת  5.7

הרי שלחברה  ככל שלא שולמה מלוא התמורה בתוך התקופה המוגדרת בטופס הזמנת רכב

שיקול הדעת הבלעדי להחליט כי ההטבות המוענקות במסגרת המבצע תתבטלנה והלקוח יידרש 

לשלם כל הפרש שיווצר בין התמורה בגין העסקה במסגרת המבצע לבין העלות הרגילה של 

 בתקופת המבצע.  העסקה שלא 

 זאת וכל, לפעם מפעם לשנותו או/ו זה תקנון פי על לפעול הזכות את לעצמה החברה שומרת 5.8

 שומרת החברה, האמור מכלליות לגרוע מבלי. דין לכל ובכפוף הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם

, אותו לקצר או להאריך, ומועדיו משכו, המבצע תאריכי את לשנות, עת בכל, הזכות את לעצמה

 הנכללים דגמי הרכבים מרשימת לגרוע או ולהוסיף, תנאיו את לשנות, המבצע את להפסיק

הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת ומכל סיבה  דעתה שיקול לפי הכל, זה תקנון הוראות ולשנות

 .לראשונה המבצע פורסם שבו אופן באותו מתאימה הודעה לפרסום בכפוף זאת כל, שהיא
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אין במסגרת עסקת רכישת רכב כפופה לשיקול דעתה הבלעדי של -דאפשרות ביצוע עסקת טריי 5.9

אין" שבתוקף בממועד -החברה ובהתאם לתנאים הנהוגים בחברה במסגרת תקנון "טרייד

אין. ידוע ומוסכם על המשתתף כי יתכן והסכמת החברה -העסקה ובכפוף לחתימת הסכם טרייד

היקף ההנחות שינתנו במסגרת  אין יכולה להקטין את-לרכישת רכב במסגרת עסקת טרייד

 המבצע.  

, וכי פרט לתנאי המבצע לא ינתנו הטבות כלשהן אין כפל מבצעיםאם לא נאמר אחרת הרי ש 5.10

נוספות מכל מין וסוג שהוא )ובכלל זה ולשם הדוגמא, הנחת מחיר, אבזרי רכב, טיפולים וכד'(. 

 כסף.  כמו כן, לא ניתן להמיר את הטבת המבצע בהטבה אחרת ו/או בשווה

יחולו אך ורק באתר והחברה אינה מחויבת להחיל אותם ש יכול המבצעים המוצגים באתר 5.11

בנקודות המכירה הקמעונאיות שלה. מובהר בזאת כי תיתכן שונות בין המבצעים המוצעים 

הרכבים באתר לבין המבצעים המוצעים בנקודות המכירה הקמעונאיות וזאת אף ביחס לאותם 

 .לפים לפי העניןו/או אביזרים ו/או ח

לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר בגינה תמנע מכל אדם  החברה 5.12

ההשתתפות במבצע, ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות 

 .ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים במבצע

 

 ביטול  .6

היה החברה ו/או מי מטעמה חייבים בכל תשלום ו/או פיצוי בכל מקרה של ביטול העסקה לא ת 6.1

 .כלפי הלקוח

ותקנות הגנת הצרכן  1981-ביטול העסקה יהיה כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 6.2

טרם נרשם על שמו על פי פקודת רכב החדש שהוזמן , ובלבד שה2010-)ביטול עסקה(, תשע"א

ם כבר על שם הלקוח יישא הלקוח בכל ההוצאות החדש נרש התעבורה ]נוסח חדש[. ככל שהרכב

 ו/או העלויות שנגרמו עקב הביטול. 

על תקנון מבצע זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה  6.3

יפו -אביב-משפטית בקשר עם תקנון מבצע זה יובאו להכרעה בפני בית המשפט המוסמך בעיר תל

 . בלבד

 

ט.ל.ח.
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 נספח א'

 פיג'ו -19.06.20-08מחירון מבצע יוני 

גירנפח מנועהערהגרסהקבוצה
מחיר מחירון 2020 כולל 

מע"מ

הנחה לאירוע 

מכירות יוני

מחיר לאחר 

הטבת אירוע 

יוני 2020

208ACTIVE105,99016,00089,990אוטו1.2גלגלי "15 ללא מגנזיום

127,9905,000122,990אוטוActive 1.2 130hp1.2 2008אקטיב בנזין אוט'2008

129,9905,000124,990אוטוActive Hdi 1.5L 130hp1.5 2008אקטיב דיזל אוט2008

134,9905,000129,990אוטוPremium 1.2 130hp1.2 2008פרימיום בנזין אוט2008

168,99014,000154,990אוטוGT1.6 בנזין 225 כ"ס308

152,99010,000142,990אוטו1.2אקטיב3008

3008SE 154,99010,000144,990אוטו1.2אקטיב

167,99010,000157,990אוטו1.2פרימיום3008

167,9905,000162,990אוטובנזין 1.6אקטיב3008

186,9905,000181,990אוטובנזין 1.6פרימיום3008

159,9905,000154,990אוטודיזל 1.5אקטיב3008

182,99010,000172,990אוטודיזל 1.5פרימיום 3008

174,99015,000159,990אוטובנזיןמנוע 1.2 בנזין עם 130 כ"ס וגיר 8 הילוכיםאקטיב5008

185,99010,000175,990אוטודיזלמנוע 1.5 עם 130 כ"ס וגיר 8 הילוכיםאקטיב5008

185,9905,000180,990אוטובנזיןActive 1.6L 180hp 5008אקטיב5008

5008SE 186,99010,000176,990אוטודיזלמנוע 1.5 עם 130 כ"ס כולל בקרת שיוט אדפטיביתאקטיב

207,99013,000194,990אוטובנזיןמנוע 1.6 עם 180 כ"ס וגיר 8 הילוכיםפרימיום5008

202,99010,000192,990אוטו1.6כ"ס 180פרימיום508

508GT225 234,9905,000229,990אוטו1.6כ"ס 
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 סיטרואן -19.06.20-08מחירון מבצע יוני 

מחיר לאחר הנחת מזומןהנחת מזומןמחיר מחירון 2020 כולל מע"מגירנפח מנועגרסהקבוצה

C3 Shine Pk1.2103,49010,00093,490אוטו

C3 AIRCROSSSHINE PK) 124,9906,000118,990אוטו1.2)130 כ"ס

NEW CACTUS Shine Pk  114,99010,000104,990אוטו1101.2 כ"ס

NEW CACTUSShine Pk  117,99010,000107,990אוטו1301.2 כ"ס

GRAND C4 SPACETOURERבנזין EXCLUSIVE 1.2 ארוך PURETECH164,9906,000158,990אוטו

C5 AIRCROSSדיזל FEEL1.5 Hdi152,99010,000142,990אוטו

C5 AIRCROSSבנזין FEEL1.6163,99010,000153,990אוטו

C5 AIRCROSSדיזל SHINE PK1.5 Hdi174,99010,000164,990אוטו

C5 AIRCROSSבנזין SHINE PK1.6179,99013,000166,990אוטו

BERLINGO K9LIVE - 751.5 כ"ס ידני Hdi143,99019,000124,990ידני

BERLINGO K9LIVE - 1.5 100 כ"ס ידני Hdi144,99010,000134,990ידני

BERLINGO K9SHINE - 1.5 100 כ"ס ידני Hdi145,99010,000135,990ידני

N1 BERLINGO K9N- SHINE  '1301.5 כ"ס אוטו Hdi'151,99010,000141,990אוט

M1 BERLINGO K9 SHINE M - '1301.5 כ"ס אוטו Hdi'151,99010,000141,990אוט

BERLINGO K9 ידני / LIVE - 100 כ"ס - MAXI1.5 Hdi 146,99010,000136,990ידני

BERLINGO K9MAXI 130 HP1.5 Hdi'164,99010,000154,990אוט

BERLINGO K9LONG SHINE- '1301.5 כ"ס אוטו Hdi169,99010,000159,990ידני

בהתאם לדגם22,000בהתאם לדגםכל הדגמיםג'אמפי

CITROEN -  !תקנון מבצע יוני 08-19.06.20  בלבד
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 אופל -19.06.20-08מחירון מבצע יוני 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ל.ח.ט

החל מ:

מחיר לאחר הנחה החל מ:הנחה   DIGIDAYS 2019: מחירון 022020שם דגםשם משפחת דגם

CORSACORSA Edition Plus 1.2 100hp₪ 105,990₪ 10,000₪ 95,990

CORSA GS Line 1.2 130hp₪ 118,990₪ 3,000₪ 115,990

GRANDLAND XGRANDLAND X Enjoy 1.2 130hp₪ 151,990₪ 14,000₪ 137,990

GRANDLAND X Innovation 1.2 130hp₪ 164,990₪ 14,000₪ 150,990

GRANDLAND X Innovation Black-Top 1.2 130hp₪ 166,490₪ 14,000₪ 152,490

GRANDLAND X Innovation Black-Top 1.5D 130hp₪ 169,490₪ 14,000₪ 155,490

GRANDLAND X Innovation 1.5D 130hp₪ 167,990₪ 14,000₪ 153,990

GRANDLAND X Enjoy 1.5D 130hp₪ 154,990₪ 14,000₪ 140,990

CROSSLAND X)110 כ"ס( ENJOY 105,990 14,000₪ 119,990₪ ₪קרוסלנד 5 ד' 1.2 טורבו

110,990 14,000₪ 124,990₪ ₪קרוסלנד 5 ד' 1.2 טורבו Innovation )110 כ"ס(

CROSSLAND X Enjoy 1.2 130hp₪ 121,990₪ 10,000₪ 111,990

CROSSLAND X Innovation 1.2 130hp₪ 124,990₪ 5,000₪ 119,990

COMBO LIFECOMBO Life Enjoy SWB 5p 1.2 130hp₪ 139,990₪ 9,000₪ 130,990

COMBO Life Enjoy Plus SWB 5p 1.5D 130hp₪ 158,990₪ 9,000₪ 149,990

COMBO Life Enjoy Plus LWB 7p 1.5D 130hp₪ 174,990₪ 9,000₪ 165,990

DIGI DAYS  טבלת הטבות אופל


