
 פחחות מבצע תקנון 

(להלן:   557898202ע.מ   511679854, ח.פ. חולון מוטורס מוסך מרכזי לרכב יפני חולון בע"מ קבוצת 

ש"ח עד  59ביטול השתתפות עצמית בסך  שרוכש שובר ") יוצאת במבצע במסגרתו כל לקוחהחברה"

הפעלת ביטוח מקיף,  כפוף לבו במקרה של תאונהלמשך שנה מיום הרכישה, קבל י 15.3.2022לתאריך 

רכב חלופי החל מהיום בנוסף ו ש"ח 3,500עד לגובה השתתפות עצמית בסך  תיקון פחחות ללא עלות

והכל בהתאם ובכפוף לכל התנאים וההוראות  .")המבצעלהלן: "(הראשון ועד לסיום התיקון של הרכב 

 האמורים בתקנון זה להלן: 

 מבוא: .1

 .מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לנשים ולגברים כאחדהתקנון רשום בלשון זכר  1.1

 התקנון ניתן לשינוי בכל עת ובכל זמן ע"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה. 1.2

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תנאי תקנון זה לבין פרסום ו/או מצג אחר  1.3

 כלשהו של החברה בדבר המבצע, תנאי תקנון זה יגברו בכל דבר וענין.  

 כותרות הסעיפים הינן לנוחות בלבד ולא תהא להן משמעות לענין פרשנות תקנון זה.  1.4

 מהות המבצע:  .2

עד לתאריך   ₪ 59שובר ביטול השתתפות עצמית בסך   שירכשו בביטוח מקיף, לקוחות 2.1

  עבור הרכב הספציפי שבגינו נרכש השובר,ו למשך שנה מיום הרכישה, יקבל 15.3.2022

בכפוף להפעלת ובמקרה של תאונה לתיקון נזקי פחחות (ללא נזקים מכניים או הצפות) 

 וקבלת אישור שמאי לביצוע התיקון, את ההטבות הבאות במצטבר:ביטוח מקיף 

   ₪ 3,500החזר של גובה ההשתתפות העצמית עד לסך של  2.1.1

 .רכב חלופי החל מהיום הראשון ועד לסיום התיקון של הרכב 2.1.2

 הזכות להשתתף במבצע:תנאי  .3

לקוח פרטי, המחזיק בידיו שובר בתוקף (בהתאם לתאריך הנקוב על גביו), למספר הרישוי  3.1

 שמצוין בו, יהיה זכאי להטבה המפורטת בשובר, בהתאם לתנאים המצוינים על גבי השובר.  

הלקוח יהיה רשאי להציג את השובר לצורך מימושו בין במסמך מודפס ובין על גבי מסך   3.2

 סמארטפון, ובלבד שההטבה תמומש פעם אחת בלבד. 

לא תתקבל   לצורך מימוש ההטבה, יש לתאם טלפונית מראש עם מרכז השירות המבוקש.  3.3

 פנייה ללא תיאום תור מראש.

פקתו, אלא אם כן צויין מפורשות אחרת על גבי  תוקף כל שובר הוא למשך עד שנה ממועד הנ 3.4

 השובר. 

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ההטבות המיוחדות כפופות לתנאים שיפורטו בתקנון להלן.   3.5

 .ורכבי יוקרה רכבי חברה ,ההטבה הינה ללקוחות פרטיים בלבד ואינה כוללת חברות ליסינג 3.6

 ההטבה הינה ללקוחות של כל חברות הביטוח.  3.7

ההטבה מותנת בהפעלת ביטוח מקיף או בתביעת צד ג' ותיקון הרכב, לא כולל טוטאל לוס או   3.8

 אובדן להלכה.  

 טון.  ₪3.5 ועד משקל  250,000כל סוגי הרכבים הפרטיים עד לשווי רכב בגובה  3.9

 

 תקופת המבצע: .4

  ").תקופת ההטבה(להלן: " 15.3.2022עד לתאריך ו 15.12.2021החל מיום ההטבה בתוקף  4.1

 בכל עת, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.   תקופת ההטבהלהפסיק את להאריך ו/או  תרשאי החברה 4.2

 ההטבה, המוקדם מבניהם.תקופת והמבצע בתוקף עד גמר המלאי או עד סיום  הטבהה 4.3

 תנאים כללים:  .5



 , בחולון.  10תקנון המבצע ימצא במשרדי החברה, ברח' הפלד  5.1

במבצע (כולן או   ההכלול הההשתתפות במבצע כפופה להוראות תקנון זה. מימוש ההטב 5.2

 חלקן) תיחשב ותהווה הסכמה מצד הלקוח להוראות תקנון זה, על כל תנאיו.

כל ההטבות הינן אישיות ללקוח ומיועדות לרכב המשתתף במבצע ולא ניתנות למכירה ו/או  5.3

 להעברה לצד שלישי.  

 אין כפל מבצעים והנחות. מבצע זה אינו בא כתוספת לכל הטבה אחרת והוא מבטל כל מבצע 5.4

 אחר לרבות הטבות והנחות.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות תקנון זה, לרבות בקשר עם תקופת   5.5

המבצע, הזכאות לקבלת הטבה, סוג ההטבה ואופן מימוש הזכאות לקבלת ההטבה. 

המשתתף במבצע, לרבות הלקוח הזכאי, מוותר בזאת על, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות,  

   .ביעה בקשר לאמור לעילכל טענה או ת

רישומי החברה ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא  5.6

 .למבצע זה

ביטול עסקה שנעשתה במסגרת המבצע יהיה בהתאם למדיניות ההחזרות והביטולים של   5.7

 .החברה ובהתאם להוראות כל דין

מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה  על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני  5.8

-משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל אביב

 .יפו בלבד

 ט.ל.ח   5.9


