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 שת"פ מועדון הייטק זון" –תקנון מבצע "רכב מיד ראשונה 
    : עורכת המבצע

 במכירת כלי רכב מיד ראשונה העוסקת 512938143( בע"מ , ח.פ. 2000ש. שלמה מכירת רכב )   .1

באמצעות קיום בקרב עמיתי מועדון ממברס מבקשת לקדם את מכירותיה "( החברה)להלן: "

 מבצע, בהתאם לתנאי תקנון זה.

 
 : מען רשום של עורכת המבצע .1

 72905, ניר צבי 379שלמה, צריפין ת.ד.  קרית
 

 :שם המבצע .2

 "(המבצע"שת"פ הייטק זון" )להלן: "

 
 : אתר האינטרנט .3

 .www.shlomo.co.il  כתובת אתר האינטרנט הינה

 
 :תקופת המבצע .4

 .31.12.20ועד ליום   1.2.16תקופת המבצע הינה מיום 

רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי החברה תהא 

 בכפוף לפרסום שינוי תקופת המבצע בהודעה בכתב.

 

 : מקום עריכת המבצע .5

 סניפי החברה בלבד הפרוסים בפריסה ארצית.

 

 :ההשתתפות במבצע .6

  מהימנה  )להלן:רק לעמיתי המועדון אשר יציגו אסמכתא  ,כות ההשתתפות במבצע ניתנתז

 ."(המשתתפים"

 

 ההטבה: .7

הלוואה מסובסדת משתתפים אשר יעמדו במלוא תנאי התקנון זכאים לקבל במעמד רכישת הרכב 
תנאי המימון  תשלומים חודשיים, 30ועד פרישה של ₪   00030,באמצעות בסכום של עד 

  790₪ומותנה בעמלת הקמה בסך  הסופיים ואישור העמדת המימון כפוף לנהלי הגורם המממן
, וכן מנוי שטיפות שנתי על בסיס חודשי )אחת לחודש( הכולל שטיפה  שמנים מתנהוכן טיפול 

)להלן:  באחת מרשתות השטיפה המוכרות שיוגדרו מראש על ידי החברה חיצונית ופנימית 
 , בהתאם לתנאים והמגבלות המפורטים בסעיף זה ובתקנון בכלל."(ההטבה"

 

 

http://www.shlomo.co.il/


 

 

 :ן ההשתתפות במבצעאופ .8

טרם חתימת כל לקוח אשר יזדהה כעמית המועדון ויציג אסמכתא מהימנה המאשרת זאת,  .8.1

 יהא זכאי לסל ההטבות התקף. – ההסכם  וביצוע התשלום

 

 למען הסר ספק, ניתן לממש זכות זו פעם אחת בלבד במסגרת העסקה . .8.2

 
ניתנות להעברה לרכב אחר  , מכל כל ההטבות  מיועדות לרכב נשוא העסקה בלבד ואינן  .8.3

 סיבה שהיא.

 
 יום מיום מסירת הרכב . 90החברה תהא רשאית למסור את ההטבות  ללקוח עד  .8.4

 
בגין כל רכב שיירכש על ידו ו/או  עמית המועדוןניתנת לכל הינה זכות ההשתתפות במבצע  .8.5

 מקרבה בדרגה ראשונה בלבד.על ידי בן משפחתו 

 

א תינתן בנוסף לכל הטבה אחרת שניתנת ו/או תינתן ע"י ההטבה ל –אין כפל מבצעים  .8.6

 החברה.

 

 משתתפיםעל פי תנאי התקנון מוטלת על ההטבה למען הסר ספק, האחריות למימוש ה .8.7

 בלבד, ולא תהיה לו כל טענה בקשר לכך כלפי החברות. 

 

 :כללי .9

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את המבצע או להאריכו, כולו או חלק ממנו,  .9.1

אתר וזאת   בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שהודעה על כך תפורסם מראש ב

 .האינטרנט ו/או בכל אמצעי נגיש אחר לרבות האמצעים בהם פורסם המבצע

 

ל כל שלביה תהא על אחריותם , עוההשתתפות במבצע והפעולות הנדרשות למימוש .9.2

גוף ו/או רכוש, הבלעדית של המשתתפים במבצע, והחברה לא תישא באחריות לכל נזק 

 אחר אשר נגרם למי מהמשתתפים ו/או בקשר עם השתתפות במי משלבי המבצע.

 

מבלי לגרוע מכלליות הפטור לחברה הנזכר במסמך זה, בכל מקרה בו יוכח כי תקלה, פגיעה  .9.3

רשלנות של לקוח המשתתף במבצע מנעה את יכולתו להשתתף במבצע תהיה החברה או 

 פטורה מאחריות.

 

להעברה, להסבה, לשינוי,  נתנית הואינת אל מול מחזיק השובר אישי ההינהעסקה  .9.4

 להחלפה, או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל מוצר אחר.

 



 

 

 תשוו תחלופי הטבהלשנות או להציע החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ו  .9.5

 ערך, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

 

החברה תהיה רשאית לא להתקשר בעסקה עם מי שהשתתפותו במבצע, במי משלביו  .9.6

 כמפורט לעיל, נעשתה תוך מעשה עבירה או שלא כדין מכל בחינה שהיא.

 

ההשתתפות, המועדים החברה תהא רשאית לבצע כל שינוי בפרטי המבצע לרבות תנאי  .9.7

ואופי המבצע. מובהר, כי כל שינוי כאמור יהווה חלק בלתי נפרד מתקנון מבצע זה, והוראות 

השינוי יגברו על הוראות תקנון מבצע זה, ככל שתהא סתירה ביניהם. הוראות השינוי 

 ימצאו בצמוד לתקנון המבצע במשרדי החברה.

 

ג העתקים של התקנון, ללא תשלום, תקנון המבצע יימצא במשרדי החברה. ניתן להשי .9.8

 במשרדי החברה בכתבות  המפורטת לעיל, בשעות הפעילות הרגילות .  

 

החברה תהיה רשאית לפרסם בכל אמצעי תקשורת שהוא, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  .9.9

 מודעות או ידיעות הכוללת את תמצית הוראות תקנון המבצע לנוחות המשתתפים.     

  

כל מקרה של סתירה ו/או שוני בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר יובהר בזאת, כי ב .9.10

 בקשר למבצע, יגברו הוראות תקנון זה.

 

 תקנון זה כתוב בלשון זכר, אולם הינו תקף לגברים ונשים כאחד. .9.11

 

בהשתתפותך במבצע הנך מסכים לכל הוראות תקנון זה, וכן הנך פוטר את החברה מכל  .9.12

 בצע.טענה או תביעה הקשורה למ

 

 

 בכבוד רב,      

( 2000ש. שלמה מכירת רכב )

 בע"מ

 


