
 

 

   MOVE FORWARD 2020מבצע תקנון 

 

חדשים כלי רכב  יבקשו לרכושלקוחות אשר  יוצאת במבצע המוגבל בזמן, במסגרתו דלק מוטורס בע"מ

יוכלו ליהנות לך תקופת המבצע, מהב"( הרכב החדש)להלן: " מדגמי קוגה, אדג' ואקספלורר פורדמתוצרת 

. וף לתשלום מקדמה ותשלום בסוף תקופהתשלומים חודשיים, בכפ 63-במאפשרות לרכוש את הרכב 

, הכל בהתאם ובכפוף לתנאי המבצע שנים 6חבילת טיפולים למשך בנוסף יהיו זכאים להטבה של 

 המפורטים בתקנון זה להלן.

 הגדרות: .1

 למונחים הבאים תינתן המשמעות המופיעה בצידם:

 

, ניר צבי 011מת.ד.  15-174951-6דלק מוטורס בע"מ ח.פ.   -     "החברה" ו/או "דלק מוטורס"

90711. 

 -                        "תקופת המבצע"

 

    -"                      חבילת טיפולים"

 

 

                                                      -          "           אולמות התצוגה "

 .04/5/0101 -ל 04/50/0157ן בי  

 

ק"מ  60,000ים או שנ 6ם לתקופה של חבילת טיפולי

נספח בהם( בהתאם לתנאים המפורטים )המוקדם מביני

  ."א" לתקנון

 .פורד מות התצוגה המורשים של החברה למכוניותכל אול

 אופן הביצוע  .2

תשלומים חודשיים,  63-בלרכוש את הרכב לקוח המבקש לרכוש רכב חדש במבצע, יוכל  0.5

 .ף תקופהבכפוף לתשלום מקדמה ותשלום בסו

"( אשר הגורם המממן" ו/או "מקסבע"מ )להלן: " חברת מקס איט פיננסייםהלקוח יופנה אל  0.0

  .תציע לו אשראי בהתאם לשיקול דעתה ועל פי תנאיה, בהתאם לנתוניו האישיים של הלקוח

הבלעדי  ההיה בהתאם לשיקול דעתתלקוח עם ה מקסהתקשרות למען הסר ספק מובהר, כי  0.6

או  הלסרב להעמיד הלוואה ללקוח כלשהו לפי שיקול דעת תה רשאיהית, אשר מקסשל 

או  הלנמק את החלטת תהיה חייבתקבע, מבלי שתלהתנות את העמדת ההלוואה בתנאים ש

 כאמור.   הסירוב

 .מקסהתנאים המחייבים הם אלה שיפורטו במסמכים עליהם יחתמו הלקוחות עם  0.4

יחידות  01-יחידות אדג' ו 01קוגה,  חידותי 01 -"תקופת המבצע" -לאי מינימאלי למכירה במ 0.1

 .אקספלורר
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לשם המחשה בלבד, מצורפים לתקנון זה תחשיבים לדוגמא של עסקאות מימון מוצעות.  0.3

הלקוח יוכל לבקש להגדיל או להקטין את סכום התשלומים החודשיים תוך התאמת סכום 

 המקדמה והתשלום בסוף התקופה בהתאמה.

וגמה להמחשה בלבד ואינה מחייבת את החברה ו/או את ת ללקוח הינה דהמוצעההצעה  0.9

 ובין הלקוח לחברה מחייב את הצדדים.מקס . רק הסכם שנחתם בין הלקוח לבין מקס

ובהתאם לשיעור המע"מ  לריבית הפרייםצמודים בהצעה המוצעת ללקוח התשלומים  0.2

 ת הפרייםשינוי בשיעור ריביבמקרה של או לקטון ועשויים לגדול שבתוקף במועד ההצעה 

 . והמע"מ

בכפוף לשיקול דעתה ועל פי תנאיה. אגרת רישום ברשם המשכונות  מקסהאשראי ניתן ע"י  0.7

מסכום  5%בשיעור עמלת הקמה . נכון למועד עריכת תקנון זה תחוייב בנפרד₪  571בסך 

כוללים  . הסכומים הנקוביםההלוואה תחוייב בנפרד אך כלולה בתחשיב הריבית האפקטיבית

 מע"מ. 

 אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.  0.51

רשאיות להפסיק ההצעה או לשנות את תנאיה לפי שיקול דעתן בכל עת  מקסדלק מוטורס ו 0.55

 וללא התראה מוקדמת. 

 חבילת טיפולים .3

ניתנת ו )המוקדם מביניהם( ק"מ 60,000שנים או  6חבילת הטיפולים הינה לתקופה בת  6.5

מפרט וכפופה ללמימוש במרכזי השירות המורשים מטעם דלק מוטורס המשתתפים במבצע 

 .בנספח "א" לתקנוןתנאים הנקובים ול

לבעלים הראשון ותינתן מודגש כי הטבת חבילת הטיפולים מיועדת ללקוחות פרטיים בלבד,  6.0

עברה לכל גורם אחר, לרבות לרוכש הנת להסבה או לתיהרכב. יודגש כי החבילה אינה נשל 

ללקוח לא תעמוד כל תביעה ו/או טענה בגין אי מימוש מלוא הזכויות  הרכב כ"יד שניה".

 בחבילה כתוצאה ממכירת רכב ו/או גניבה ו/או אובדן מוחלט.

 שונות .4

, מימוןבדרך של עיסקת  רכב החדשהאפשרות לרכישת התקנון מבצע זה נועד להסדיר את  4.5

עליו יידרש  הזמנת הרכבאין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות הסכם  כמפורט לעיל.

. בכל מקרה של סתירה ו/או אי "(הסכם ההזמנה)להלן: "הלקוח לחתום בעת ביצוע ההזמנה 

לתקנון זה, בכל הקשור לרכישת הרכב החדש, תגברנה  ההזמנההתאמה בין הוראות הסכם 

 .הסכם ההזמנההוראות 

ו/או ביטולו, תפקע זכאותו של הלקוח להשתתף במבצע  ם ההזמנההסכבמקרה של הפרת  4.0

  ולא תעמוד ללקוח כל זכות ו/או טענה ו/או תביעה כנגד החברה.
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דלק מוטורס שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את המבצע ו/או לשנות את תנאיו, לשנות  4.6

דעתה הבלעדי,  את מחיר  כלי הרכב ו/או לקצר ואו להאריך את המבצע בכל עת, על פי שיקול

 ללא כל הודעה מוקדמת.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים  4.4

 כלשהם בדבר המבצע לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר וענין.

רישומי דלק מוטורס ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא  4.1

 למבצע זה ו/או ללקוחות.

. מובהר ומודגש, כי לא תינתנה במסגרת המבצע הטבות כלשהן, או הנחות אין כפל מבצעים 4.3

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 

רס. מובהר כי דלק מוטורס תהא רשאית להעניק ללקוח הטבות לפי בחירתה ושיקול מוטו

 דעתה הבלעדי, גם אם לא עמד הלקוח בהוראות תקנון זה.

האמור בתקנון זה לעיל בלשון זכר נעשה למען הנוחות בלבד ומובהר כי כל האמור לעיל  4.9

 אף לשון נקבה במשמע, ולהיפך. –במסמך זה בלשון זכר 

עורר בין תוט הייחודי והבלעדי בכל הקשור למבצע זה ו/או לצורך כל מחלוקת שתמקום השיפ 4.2

יפו ולא תהיה סמכות  –הלקוח לחברה ו/או מי מטעמה בנוגע למבצע, יהיה העיר תל אביב 

 שיפוט בכל מקום אחר בארץ.
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 חבילות טיפולים  –נספח א' 

 

 31,111הוראות היצרן למשך  ם התקופתיים הנדרשים ברכב לפיחבילת הטיפולים כוללת את כל הטיפולי

למימוש במרכזי השירות המורשים מטעם דלק מוטורס  וניתנת( המוקדם מביניהם)שנים  6ק"מ או 

המגבים  החבילה מעניקה כיסוי מורחב הכולל בין היתר גם את הבלמים, המצבר, .מבצעבהמשתתפים 

 , תשלום("טסט")החבילה אינה מכסה ביצוע רישוי שנתי לרכב  .(זגןשמן, אוויר, דלק, מ)ומסננים לסוגיהם

 נזק/שבר/תאונות, שטיפת הרכב, צמיגים, תיקון תקרים, אביזרים ומערכות אגרות לסוגיהן,

 שהותקנו ברכב שלא באמצעות דלק מוטורס, שינוע, גרירה, רכב חליפי.

 

  :כולל מע"מ.₪  9,921מחיר החבילה לרכב מסוג פורד קוגה 

 כולל מע"מ.₪  9,069חיר החבילה לרכב מסוג פורד אדג׳: מ 

  :כולל מע"מ.₪  2,174מחיר החבילה לרכב מסוג פורד אקספלורר 


