תקנון אירוע מכירות 2017 BMW
דלק מוטורס בע"מ יוצאת במבצע המוגבל בזמן ,במסגרתו לקוחות אשר ירכשו ממנה כלי רכב חדשים
מתוצרת  BMWיוכלו ליהנות מהנחות מיוחדות ,אפשרויות מימון ,אבזור לרכב ,אפשרות טרייד-אין ,הכל
בהתאם ובכפוף לתנאי המבצע המפורטים בתקנון זה להלן.

 .1הגדרות:
למונחים הבאים תינתן המשמעות המופיעה בצידם:

"דלק מוטורס" ו/או "החברה" -

"תקופת המבצע"
" אולמות התצוגה "

-

דלק מוטורס בע"מ ח.פ 51-094715-3 .מת.ד ,200 .ניר צבי
.72905
בין ה 11.11.2016 -ל.18.11.2016-
כל אולמות התצוגה המורשים של החברה למכוניות .BMW

 .2אופן הביצוע
הטבת ההנחה המיוחדת
2.1

לקוח החותם על הסכם הזמנה לרכישת הרכב החדש מאת החברה במהלך תקופת המבצע,
יהא זכאי להנחה מיוחדת ,בכפוף לסעיף  2.3להלן.

2.2

מובהר כי כמות כלי הרכב מכל דגם הינה מוגבלת ,אך החברה מתחייבת לכמות מינימאלית
כמפורט בנספח "א".

2.3

ההנחה המיוחדת תינתן לתשלום במזומן וללא טרייד-אין.

הטבת המימון
2.4

לקוח החותם על הסכם הזמנה לרכישת הרכב החדש מאת החברה בתקופת המבצע ,יוכל
לקבל הצעה למימון רכישת הרכב החדש מאת הגורם המממן.
ביקש לקוח לקבל הצעה כאמור ,יופנה על ידי החברה בצירוף מכתב המלצה אל הגורם
המממן.

2.5

למען הסר ספק מובהר ,כי מתן ההלוואה ללקוח יהיה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של
הגורם המממן ,אשר יהיה רשאי לסרב להעמיד הלוואה ללקוח כלשהו לפי שיקול דעתו או
להתנות את העמדת ההלוואה בתנאים שיקבע ,מבלי שיהיה חייב לנמק את החלטתו או
סירובו כאמור.

2.6

התנאים המחייבים הם אלה שיפורטו במסמכים עליהם יחתמו הלקוחות עם הגורם המממן.
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אפשרות ביטוח
2.7

לקוח החותם על הסכם הזמנה לרכישת הרכב החדש מאת החברה בתקופת המבצע ,יוכל
לקבל הצעה לביטוח הרכב החדש מאת "דלק מוטורס סוכנות לביטוח".

אפשרות טרייד-אין
2.8

למעט רכב חדש אשר זוכה להנחה מיוחדת ,לגביו לא תינתן אפשרות לבצע עיסקת טרייד-אין,
יוכל לקוח החותם על הסכם הזמנה לרכישת הרכב החדש מכלל רכבי  BMWהחדשים לקבל
הצעה לביצוע עיסקת טרייד-אין .מובהר כי דגמי הרכב הישן לגביהם תבוצע עיסקת טרייד-
אין כמו גם המחיר שיוצע עבור הרכב הישן הינם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של
מבצעת הטרייד-אין ,אשר תהיה רשאית לסרב ,לבצע עיסקת טרייד-אין ביחס לרכב ישן מכל
סוג שהוא מבלי שתידרש לנמק את החלטתה או סירובה כאמור.

 .3שונות
3.1

תקנון מבצע זה נ ועד להסדיר את מתן ההנחות לרכב החדש ,האפשרות לקבלת מימון לרכישת
רכב חדש ,האפשרות לקבלת הצעת ביטוח לרכב חדש ,ואת האפשרות לבצע עיסקאות טרייד-
אין ,כמפורט לעיל .אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות הסכם הזמנת הרכב ,עליו
חותם הלקוח בעת הזמנת הרכב החדש .בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות
הסכם הזמנת הרכב לתקנון זה ,בכל הקשור לרכישת הרכב החדש ,תגברנה הוראות הסכם
הזמנת הרכב.

3.2

במקרה של הפרת הסכם הזמנת הרכב החדש ו/או ביטולו ,תפקע זכאותו של הלקוח להשתתף
במבצע והסכם הטרייד-אין יבוטל ,ולא תעמוד ללקוח כל זכות ו/או טענה ו/או תביעה כנגד
החברה ו/או מבצעת הטרייד-אין לענין הרכב הישן.

3.3

דלק מוטורס שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את המבצע ו/או לשנות את תנאיו ,לשנות
את מחיר כלי הרכב ו/או לקצר ואו להאריך את המבצע בכל עת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי,
ללא כל הודעה מוקדמת.

3.4

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים
כלשהם בדבר המבצע לרבות בעיתונות ,תגברנה הוראות התקנון לכל דבר וענין.

3.5

רישומי דלק מוטורס ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא
למבצע זה ו/או ללקוחות.

3.6

אין כפל מב צעים .מובהר ומודגש ,כי לא תינתנה במסגרת המבצע הטבות כלשהן ,מכל מין
וסוג שהוא ,לרבות אך מבלי לגרוע ,הנחות במחיר הרכב החדש ,מתן אבזור נוסף ,הטבות או
מבצעים אחרים וכו' ,אלא בכפוף לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי של דלק מוטורס .מובהר
כי דלק מוטורס תהא רשאית להעניק ללקוח הטבות לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי ,גם
אם לא עמד הלקוח בהוראות תקנון זה.

3.7

האמור בתקנון זה לעיל בלשון זכר נעשה למען הנוחות בלבד ומובהר כי כל האמור לעיל
במסמך זה בלשון זכר – אף לשון נקבה במשמע ,ולהיפך.
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3.8

מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל הקשור למבצע זה ו/או לצורך כל מחלוקת שתתעורר בין
הלקוח לחברה ו/או מי מטעמה בנוגע למבצע ,יהיה העיר תל אביב – יפו ולא תהיה סמכות
שיפוט בכל מקום אחר בארץ.

נספח א
כמויות מינימאליות של הדגמים המשתתפים במבצע:
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BMW i3 = 15
BMW i8= 5
BMW 330e = 20
BMW X5xDrive4e = 10
BMW 1 Series= 10
BMW 2 Series = 5
BMW 3 Series = 15
BMW 4 Series = 5
BMW 7 Series = 5
BMW X models = 10
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