מבצע לובינסקי טרייד&ליס (להלן":המבצע")
תקנון המבצע לובינסקי מושלם  -ברכישת רכב משומש
א .הגדרות
למונחים הבאים תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:
דוד לובינסקי בע"מ ח.פ  510515752מרח' מרק (מרה) מושביץ  ,3ראשון לציון.
"החברה" –
רכבים משומשים המוצעים למכירה במגרשי החברה בסניפי לובינסקי טרייד
"הרכב" -
(להלן" :לובינסקי טרייד") החל משנת ייצור  2015בהגדרת בעלות קודמת
ליסינג  90,000-140,000ק"מ.
"כמות מלאי" -מלאי הרכבים מוגבל לסך הכל כ 500-רכבים מתוצרים שונים בהתאם למלאי
החברה.
מבצע לרכישת רכבים משומשים בהטבת מחיר לעומת מחירי רכב פרטי
"המבצע" –
במחירון הרכב של "לוי יצחק" ללא הפחתות ותוספות המסומן כנספח א'
מצורף לתקנון זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו ,והכל בכפוף לתנאי תקנון זה.
"משתתף" – אדם פרטי הרוכש רכב ,כהגדרתו לעיל ,בהתאם לתנאי המבצע ,ולמען הסר ספק
– אין מכירה לסוחר בתו סחר ו/או לחברות ו/או לחברות ליסינג והשכרה.
חבילת "לובינסקי מושלם" פירוט  -בהתאם לנספח א' כולל טיפול שוטף אחד
"ההטבה"-
במהלך התקופה  -שמנים ומסננים בלבד רק לדגמי פיג'ו וסיטרואן;MG ,
"נספח ב' " – פירוט חבילת "לובינסקי מושלם".
"נספח ג' " – פירוט תנאים והגבלות לרכישת רכב המשתתף בעסקת טרייד-אין.

ב .פרשנות
.1

השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ,והוא פונה לנשים וגברים כאחד .מקום בו
ננקט לשון זכר במשמע גם לשון נקבה ולהיפך .מקום בו ננקט לשון יחיד יפה גם ללשון רבים
ולהיפך.

.2

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין תנאי תקנון זה לבין פרסומים ו/או מצגים
אחרים כלשהם של החברה בדבר המבצע ו/או התנאים במסגרתו ,לרבות בעיתונות הכתובה
ו/או המשודרת ,תנאי תקנון זה יגברו בכל דבר ועניין.

.3

במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין תנאי הסכם המכר שיחול
בקשר עם רכישת הרכבים (לרבות נספחיו) ,יחולו ויגברו הוראות הסכם המכר הרלוונטי.

.4

החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות ,למחוק או להוסיף תנאים לתקנון זה,
בכל עת .התנאים המחייבים יהיו אלה המפורסמים בתקנון המופיע במשרדי החברה.

ג .כללי
.5

ההשתתפות במבצע כפופה להוראות התקנון ,על נספחיו ,ודין ,וההשתתפות מהווה אישור כי
המשתתף קרא את כל הוראות התקנון והוא מסכים להן ומתחייב למלא את כל האמור
בהם.

.6

ניתן לעיין בתקנון המבצע והנספחים גם במגרשי לובינסקי טרייד של החברה ובאתר
האינטרנט של החברה.

ד .תקופת המבצע ותנאיו
.7

המבצע יחל ביום  01/09/2020עד ליום  30/09/2020או עד גמר המלאי לפי המוקדם מביניהם
(להלן" :תקופת המבצע").

.8

מובהר כי המבצע חל על עסקאות שמלוא התשלום בגינן לחברה מבוצע במזומן בעת ביצוע
העסקה .ידוע ומוסכם על המשתתף כי ככל שהוא יבחר להתקשר עם החברה בעסקה
לרכישת רכב שלא במזומן הרי שיכולים להתווסף לסכום העסקה סכומים נוספים כמפורט
בתקנון זה .ככל שרכישת הרכב מהחברה הינה באמצעות עסקת מימון יחולו ההוראות בפרק
ה' להלן.

.9

במהלך תקופת המבצע ,כל משתתף יהיה רשאי לרכוש את "הרכב" (כהגדרתו לעיל),
מהחברה על פי מחירו המופיע במחירון החברה (נספח א') ,אשר משקף הטבת מחיר לעומת
מחיר רכב פרטי במחירון לוי יצחק ללא שקלול תוספות והפחתות.

.10

הטבת המבצע תוענק למי שביצע הזמנה תקפה בהתאם לתנאים הנהוגים בחברה ולמפורט
בתקנון זה .ההטבה תוענק פעם אחת ,ורק למשתתף אשר ירשם ברישיון הרכב ,אף אם
החשבונית יצאה לגורם אחר.

.11

מובן כי כחלק בלתי נפרד ממימוש ההטבה המשתתף מתחייב לשלם לחברה את מלוא מחיר
הרכב תוך  7ימים ממועד חתימת הסכם המכר ולעמוד בכל התנאים המפורטים בהסכם
המכר .מובהר כי דמי טיפול בפתיחת הזמנה מותנית בתשלום סך של  ₪ 2,000אשר ככל
שתושלם העסקה יופחתו בעת תשלום מלוא התמורה בגין הרכב.

.12

ההטבות חלות אך ורק על רכבים המצויים במלאי החברה במועד ביצוע ההזמנה.

.13

במסגרת ההשתתפות במבצע ולצורך השלמת העסקה יידרש משתתף למסור פרטים אישיים
כמו שמו ,גילו ,אזור מגוריו ,מספר טלפון נייד ,כתובת דואר אלקטרוני וכל פרט אחר ככל
שיידרש .בתוך כך יידרש המשתתף לציין באם מאשר להעביר מסרים מסחריים ותוכן
שיווקי .באחריות המשתתף לוודא ,כי השם והפרטים שרשם בהודעה נרשמו באופן מלא
ונכון וכי לא נפלה טעות בהם .אי מסירת פרטים מלאים ו/או מסירת פרטים בלתי מדויקים
עשויים למנוע את השלמת העסקה ולקבל את ההטבה והחברה לא תישא בכל אחריות בשל
כך.

.14

בשל אופי ההטבה ,ידוע למשתתף כי מימושה תלוי בקיומם של תנאים מיוחדים ,לרבות
תאריך מסירת הרכב ,ועל כן מתחייב לשתף פעולה עם החברה ומי מטעמה למימוש ההטבה.
באחריות מקבל ההטבה לדאוג כי ברשותו רישיון נהיגה בתוקף .יובהר כי ככל שלא ניתן
יהיה לממש את ההטבה עקב גורמים שאינם קשורים לחברה ,במעשה ו/או מחדל ,הרי שלא
תהיה למשתתף כל טענה ו/או דרישה מכל סוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

.15

אספקת הרכב ללקוח המשתתף ,תתבצע לאחר תשלום מלוא מחיר הרכב.

.16

מובהר כי האמור בתקנון אינו בבחינת המלצה ו/או חוות דעת מכל סוג ביחס אליו ,ובכלל זה
ביחס להטבה עצמה ,לנתוני היצרן ,מפרטי הרכב וכד' וכי לא ניתן על בסיס המידע במסגרת
המבצע והתקנון לקבל על בסיסו החלטות כלשהן ,ובכלל זה לרכישת מוצר ו/או שירות
המוצע במסגרת האתר .זאת חרף מאמצי החברה להציג באתר מידע מהימן ככל שניתן .כל
פעולה הנעשית על ידי המשתמע על בסיס המידע באתר הינה אך ורק על פי שיקול דעתו
ואחריותו הבלעדית ,ולא תהא לו כל טענה כנגד החברה ו/א היצרן ו/או מי מטעמם והוא
מוותר על כל טענת הסתמכות כלפיהם .החברה ממליצה למשתמש לבצע בעצמו את כל
הבדיקות ו/או ההשוואות ביחס למידע באתר ,למוצרים ולשירותים המופיעים בו ,לרבות
באמצעות פניה לנציגי מכירות מוסמכים של החברה.

ה .מימון ו"טרייד  -אין"
.17

משתתף יהיה רשאי לרכוש את הרכב באמצעות קבלת מימון מחברת המימון בכפוף לאישור
חברת המימון ותנאיה .יובהר ,כי הסכמת חברת המימון להעמיד אשראי כפופה לשיקול
דעתה הבלעדי של חברת המימון ובאחריותה ואין לחברה כל נגיעה לכך .עוד מובהר כי
בעסקאות מימון יתכן והמשתתף יידרש לשלם מקדמה כתנאי להתקשרות בעסקה והכל
בהתאם לתנאים הנהוגים מפעם לפעם בחברה.

.18

עבור עסקאות בכרטיס אשראי יגבו דמי טיפול בסך  ₪ 100מהמשתתף בתוספת למחיר
העסקה .סכום זה הינו חיצוני לעסקה ואינו מהווה חלק מתנאי המבצע.

.19

מובהר כי הענקת האשראי כפופה לשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן ,ואין לחברה ו/או
למי מטעמה כל מעורבות בשיקולי הגורם המממן בכל הנוגע להענקת אשראי ו/או בתנאי
האשראי שינתנו (אם וככל שיוענקו) .מובן ומוסכם על המשתתף כי יתכן והגורם המממן
יחליט שלא להעניק לו אשראי כלשהו או להעניקם בתנאים מסויימים וכי במקרים אלו לא
תהיה למשתתף 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 במבצע זה על מנת לחייב את הגורם המממן במתן האשראי.

.20

מבלי לגרוע מהאמור לעיל אין החברה ממליצה ו/או מביעה דעה על קבלת אשראי דווקא
מגורם מממן כזה או אחר ו/או אין להבין מכך כי התנאים המוענקים על ידו הינם עדיפים על
התנאים המוענקים על ידי גורמים מקבילים ועל המשתתף לבחון באופן עצמאי את התנאים
המוענקים על ידי הגורם המממן לעומת התנאים אצל גורמים מקבילים .בכל מקרה
בהסכמת המשתתף 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 נזק ,הפסד ,הוצאות ותשלומים העלולים להיגרם,
במישרין ו/או בעקיפין ,בקשר ההלוואה.

.21

יובהר ,כי החברה אינה אחראית ,במישרין ו/או בעקיפין להתקשרות בין המשתתף לבין
חברת המימון ו/או לתנאי ההתקשרות ,בשום צורה ואופן ,לרבות בעניין הסדרי המימון,
גובה המימון שיאושר למשתתף ,תנאי המימון ,העמלות וכו' או במקרה שחברת האשראי
תסרב לאשר המימון למשתתף ,מכל סיבה שהיא .האחריות הבלעדית והמוחלטת לבדיקת
תנאי המימון וההתקשרות עם חברת המימון הינה על המשתתף ,בלבד.

.22

ידוע למשתתף כי אי עמידה בתנאי הסכם המימון עם הגורם הממן עלולה לגרור נקיטת
הליכים משפטיים על ידי הגורם הממן ובכלל זה חיוב המשתתף בריבית פיגורים והליכי
הוצאה לפועל .מוסכם על המשתתף כי ידוע לו שאין לחברה כל נגיעה להסכם המימון ותנאי
וכי אין לו ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה ככל
שהגורם המממן ינקוט נגדו בהליכים כלשהם.

.23

כמו כן ,קיימת אפשרות לרכישת רכבים מהחברה במסגרת עסקת "טרייד  -אין" .יובהר כי
עסקה טרייד-אין הינה בכפוף לשיקול דעתן הבלעדי של החברה וחברת הטרייד-אין ובהתאם
לתנאי נספח ג' – תנאים והגבלות לרכישת רכבו המשומש של המשתתף .בתוך כך ,יובהר כי
החברה ו/או חברת הטרייד-אין ו/או מי מטעמן והן תהיינה רשאיות לסרב לעסקה זו ביחס
לרכב הישן מכל סיבה שהיא ולא תידרש לנמק ,ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או דרישה
ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה במקרה מעין זה.

.24

ידוע ומוסכם על המשתתף כי תנאי המבצע המפורטים לעיל חלים על תשלום במזומן בלבד,
ולפיכך רכישת רכב במסגרת עסקת טרייד-אין כפופה לחתימה על הסכם טרייד-אין ובמקרה
כזה יחולו תנאי הטרייד-אין הנהוגים בחברה באותו המועד ,והמשתתף לא יהיה זכאי לתנאי
המבצע ,ובהתאמה יחולו שינויים במחירי המבצע ובהטבות שיוענקו בעת רכישת הרכב ככל
שמוענקות באותו המועד .במקרה כזה המשתתף מצהיר כי אין ולא יהיו לו כל טענות ו/או
דרישות ו/או תביעות מכל סוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

ו.
.25

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

.26

ביטול העסקה יהיה כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן ,התשמ"א 1981-ותקנות הגנת הצרכן
(ביטול עסקה) ,תשע"א ,2010-ולפיו ניתן לבטל עסקה בתוך  14ימים ממועד ביצוע העסקה
ובלבד שהרכב החדש שהוזמן טרם נרשם על שמו על פי פקודת התעבורה [נוסח חדש] ואם
הוזמנו תוספות מיוחדות לרכב או איפיונים ספציפיים – טרם הרכבת התוספות
המיוחדות/האיפיונים הספציפיים .ככל שהרכב החדש נרשם כבר על שם הלקוח ו/או הותקנו
תוספות מיוחדות/איפיונים ספציפיים יישא הלקוח בכל ההוצאות ו/או העלויות שנגרמו עקב
הביטול.

.27

החברה רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של
 5%ממחיר המוצר אותו רכשת או  ₪ 100לפי הנמוך מביניהם.

ז .תנאים כללים
.28

ההשתתפות במבצע כפופה להוראות תקנון זה.

.29

רכישת רכב ע"י משתתף בתקופת המבצע תיחשב ותהווה אישור כי המשתתף קרא את
התקנון וכי הוא מקבל עליו את כל הוראותיו ומסכים לכל האמור בו ,לרבות תנאיו ומתחייב
לפעול על פיו.

.30

ההשתתפות במבצע מותרת לכל תושב ואזרח במדינת ישראל שמלאו לו  18שנים ואשר יש
בידו רישיון נהיגה בר תוקף.

.31

ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי החברה ובני משפחותיהם.

.32

כמות המלאי המוצעת הינה מוגבלת .המבצע חל רק ביחס לכמות המלאי המוצעת למכירה
ע"י החברה.

.33

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 תאריכי המבצע ,משכו ומועדיו ,להאריך או
לקצר אותו ,להפסיק את המבצע ,לשנות את תנאיו ,ולהוסיף או לגרוע מרשימת דגמי
הרכבים הנכללים ולשנות הוראות תקנון זה ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה
מוקדמת ומכל סיבה שהיא ,כל זאת בכפוף לפרסום הודעה מתאימה באותו אופן שבו פורסם
המבצע לראשונה.

.34

החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר בגינה תמנע מכל אדם
ההשתתפות במבצע ,ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף ,לרבות
הוצאות ישירות ו/או עקיפות ,שיגרמו למי מהמשתתפים במבצע.

.35

רכישת רכב ע"י המשתתף בתקופת המבצע כפופה ומותנית בחתימת המשתתף על הסכם
מכר ו/או כל מסמך אחר הנדרש לשם השלמת המכירה .תנאי ההתקשרות המחייבים
בעסקה יפורטו בהצעת המחיר שתועבר או הסכם שייחתם בין הצדדים (ככל שייחתם).

.36

המבצע אינו חל על חברות ליסינג ו/או לחברות הרוכשות ציי רכב ו/או לרכישה מסחרית
סוחר (כמותית) של רכבים.

.37

החברה שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,למנוע השתתפות של מאן
דהוא במבצע ,וכן היא תהא רשאית לעכב או למנוע מסירת ההטבה למשתתף שקיים חשש
סביר כי זכה להטבה תוך ביצוע מעשה של מרמה ,עבירה ,חוסר תום לב ,או תוך הפרת
התקנון או כל דין ,ו/או שיעלה חשש כי עקף/הפר את כללי המבצע באופן אחר כלשהו .לעניין
זה" ,חוסר תום לב" ייחשב ככל מעשה או מחדל שאיננו עומד בקנה אחד עם השתתפות
במבצע באופן סביר ומקובל ו/או עם מהות המבצע ו/או מהווה עקיפה כלשהי של כללי
המבצע.

.38

השלמת הרכישה כפופה לתשלום מלוא מחיר הרכב .לא ניתן "לשריין" הזמנת רכב ללא
תשלום מקדמה וחתימה על הסכם מכר בהתאם לדרישות ותנאי החברה.

.39

תשלום מלוא מחיר הרכב ,יעשה תוך ולא יאוחר מ  7 -ימים מיום חתימת הסכם המכר ולא
מעבר למועד תום תקופת המבצע .אי השלמת מלוא מחיר הרכב ע"י המשתתף בתוך התקופה
כאמור ,תהווה הפרה יסודית ועילה לביטול העסקה; במקרה זה החברה שומרת לעצמה
הזכות להציע את הרכב ללקוח/משתתף אחר .לא הוצע הרכב ללקוח/משתתף אחר ותמה
תקופת המבצע תתבטלנה ההטבות והלקוח יידרש לשלם את ההפרש שיווצר (ככל שיווצר).
מובהר כי המועד לאספקת כלי הרכב והנפקת רישיון הרכב יחל להימנות מיום קבלת מלוא
התשלום בגין הרכב בחברה ובתוך התקופה המנויה בטופס הזמנת הרכב.

.40

ההטבות הניתנות במסגרת המבצע (כולן או חלקן) אינן ניתנות להחזר ,שינוי או המרה
כלשהי.

.41

אין כפל מבצעים או הנחות במסגרת המבצע .למען הסר ספק ,מבצע זה אינו בא כתוספת
לכל הטבה אחרת והוא מבטל כל מבצע אחר לרבות הטבות והנחות.

.42

כל מניעה בהשלמת העסקה מצד החברה במועד ו/או בכלל ,לרבות בגין כל תקלה ,שיבוש,
איחור וכד' ,אשר נובעים מכוח עליון ,מגיפות ,מלחמה ,שביתות ,אסונות טבע וכד' וכן
אירועים שאינם תלויים בחברה ,לרבות ימי חג ומועד ,לא יחשבו להפרה של תקנון זה ,ולא
יקנו למשתתף כל סעד ו/או זכות ו/או תרופה שהיא מהחברה ו/או מי מטעמה.

.43

הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד המהותי וכללי ברירת הדין.
סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב
בלבד ולא לכל בית משפט אחר.

ט.ל.ח.

נספח א' – מחירון רכבים

נספח ב' – "לובינסקי מושלם" חוברת אחריות

תודה שקנית בלובינסקי טרייד
אנו בלובינסקי טרייד מבקשים להקנות לך שקט נפשי ,וכדי לעמוד במשימה זו אנו שמחים להעניק לך
אחריות רכב אופטימאלית ,בסטנדרטים הגבוהים ביותר ותוך מחשבה לפרטים.
על-מנת שתוכל ליהנות מהאחריות המוצעת לרכבך בצורה הטובה ביותר ,אנו ממליצים לקרוא בעיון את
תוכן חוברת זו ,ללמוד את תנאיה ולפעול בהתאם להנחיות המפורטות בה.
החוברת מפרטת את מגוון הכיסויים ,הזכויות והחובות שלנו כלפייך ,כלקוח וכן את התחייבויותיך
כלפינו ,כחלק בלתי נפרד מחוזה המכירות.
יש לשמור על חוברת זו למשך כל תקופת האחריות ולהציגה ליועץ השירות בכל ביקור במוסך מורשה
הנמנה על רשת מוסכי השירות של דוד לובינסקי.
לקבלת השירות ,במקרה של תקלה או בעיה ברכבך ,אנא פנה לאחד מהמוסכים המורשים הנמנים על
רשת מוסכי השירות של דוד לובינסקי המפורסמת באתר האינטרנט.

תקופת האחריות ומתן שירות המוקד –
 24חודשים או  20,000ק"מ (הקודם מביניהם) למען הסר ספק גבול עליון של מסגרת האחריות 140,000
ק"מ.
קבלת טיפול/תיקון במסגרת האחריות המוענקת לרכב כרוכה בדמי השתתפות עצמית שתחול על רוכש
הרכב בסך של  ₪ 295כולל מע"מ.

בברכת נסיעה טובה,
לובינסקי טרייד&ליס

נספח ג'
תנאים והגבלות לרכישת רכבו המשומש של הלקוח
תנאי רכישה –
 .1רכישת הרכב המשומש של הלקוח מותנית ברכישת מכונית משומשת ממלאי לובינסקי טרייד.
 .2החברה מתחייבת לרכוש את רכבו המשומש של הלקוח ובלבד שהרכב יעמוד בכל התנאים
הבאים במצטבר :

.3
.4
.5
.6

.7
.8
.9

•

הרכב הינו משנות ייצור .2014-2017

•

נסועה שנתית (ק"מ) של עד  20אלף ק"מ בשנה ,לכל היותר .ככל שהנסועה המצטברת
ברכב תהא מעבר ל 150,000 -ק"מ הרי שללובינסקי שיקול דעת אם להסכים לרכישת
הרכב במסגרת עסקת טרייד-אין.

•

בעסקת טרייד אל מול רכב מסחרי הק"מ יעמוד על  30אלף ק"מ לשנה והרכב יירכש אך
ורק אל מול רכב מאותו סוג מסחרי.

•

הרכבים בהתאם לרישום במשרד הרישוי הינם מיד מקורית פרטית /ליסינג.

•

לרכב אגרת רישוי בתוקף  3חודשים לפחות (ללא הפרשים ,התניות והגבלות למיניהן).

•

הרכב הינו בעל מנוע בנזין בלבד לרכב פרטי ודיזל לרכב מסחרי.

•

תיבת הילוכים ידני /אוטומטית לרכב פרטי וידנית לרכב מסחרי.

•

הגדרת סוג רכב – פרטי/מסחרי.

•

לא ירכשו רכבים שהיו מעורבים בתאונות עם נזק לשילדה ו/או לעמודים ו/או נזק לגג
הרכב;

• כל הטיפולים השוטפים של הרכב או התיקונים ,בוצעו ע"פ הוראות יצרן ומתועדים
במוסכים מורשים בלבד -רכב ללא היסטורית טיפולים מסודרת לא יירכש.
רכב הנרכש מהלקוח ע"י לובינסקי טרייד אינו כפוף לבדיקה במכון מורשה ע"ח הלקוח ,המוכר
יישא בעלות התיקון בעבור ליקויים שיתגלו ברכב ,אם יהיו כאלה.
אין החזר כספי בגין רכב משומש שנקנה מהלקוח והוא יקר יותר מהרכב שהלקוח רוכש
מהחברה.
למען הסר ספק הרכב המשומש שנרכש מהלקוח נמכר מיבואן מקומי ולא ביבוא אישי.
התחייבות החברה מותנית במסירת הרכב לחברה במועד שהחברה תיקבע וזאת כשהוא נקי
משעבודים ,עיקולים או משכונים כלשהם או כל זכות אחרת של צד ג' ובחתימה של כל
הרשומים כבעלי הזכויות ברכב בכל צורה שתידרש .במידה ויוטל עיקול ו/או שעבוד ו/או כל
זכות של צד ג' כלשהו על המכונית לפני מועד המסירה ,מתחייב הלקוח להסיר את העיקול ו/או
השעבוד ו/או הזכות לא יאוחר מהמועד שנקבע למסירת הרכב .לא הוסרו העיקול ו/או השעבוד
ו/או הזכות כאמור עד למועד המסירה תפקע ההתחייבות דנן באופן מיידי ולא יהיה ללקוח כל
טענה ו/או דרישה מכל סוג שהוא כלפי החברה.
הלקוח שיבצע את עסקת הטרייד-אין עם החברה הינו הבעלים שרשום ברישיון הרכב המקורי
(הרכב הישן).
למען הסר ספק ,לא נכללים במבצע רכבים מהסוגים הבאים – מוניות ,רכבי סיור ותיור ,רכבים
ללימוד נהיגה ,קיבוצים ,חברות ממשלתיות.
למען הסר ספק מובהר ,כי בכל הנוגע למחיר רכישת הרכב הרי שמחיר המחירון הוא מחיר
הבסיס של הדגם ולא יתווספו עליו תוספות כלשהן ובכלל זה תוספות בגין חודשי עלייה לכביש,
קילומטראז' נמוך או בגין תוספות אחרות מכל סוג שהוא .כמו כן ,יחולו כל תנאיו וסייגיו של

מחירון לוי יצחק לרבות התנאים בנוגע להפחתת ערך הרכב לפי מס' הקילומטרים שצבר הרכב.
בהקשר זה כל חריגת ק"מ עודף תחושב עפ"י הכתוב במחירון לוי יצחק .המחיר הסופי ייקבע
בהתאם למחירון "לוי יצחק" התקף ביום מסירת המכונית ויהיה נכון למחירון של עד יום ה20-
באותו חודש ולאחר מכן מהיום ה ,21-יחשב ע"פ המחירון שיפורסם בחודש לאחר מכן.
 .10הרכב שיירכש ,ייקלט כנגד מסירת הרכב החדש .חריגה לקבלת רכב משובץ תעשה אך ורק
באישור מחלקת הטרייד.
 .11מתוך כוונה לקדם מכירת רכב חדש ולמרות האמור לעיל ,לובינסקי טרייד שומרת לעצמה את
הזכות לתת הצעת מחיר לכל כלי רכב גם אם לא מופיע בטבלה וזאת ע"פ שיקול דעתה הבלעדי
ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

