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תקנון עובד מביא חבר
"עובד מביא חבר" מתייחס להחכרה/מכירה של רכב לחבר ,בעקבות המלצה של עובד פעיל של מי
מבין החברות המנויות בקבוצת שלמה ,אשר ההמלצה על החבר הגיעה לידי החברות בתקופת
ההטבה והכל כמפורט להלן:
עורכות המבצע:
 .1ש .שלמה מכירת רכב ( )2000בע"מ ח.פ 512938143 .וש .שלמה ליסינג לפרטיים ח.פ515439735 .
העוסקות במכירה ו/או בהחכרת כלי רכב לתקופות ארוכות (להלן" :החברה/ות" בהתאמה) מבקשות
לקדם את מכירותיהן באמצעות מתן הטבה לעובדי קבוצת שלמה ,בהתאם לתנאי תקנון זה.
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מען רשום של עורכות המבצע:
קרית שלמה ,צריפין ת.ד ,379 .ניר צבי 72905
"עובד מביא חבר" (להלן" :ההטבה")

.2

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

.3

תקופת ההטבה:
תקופת ההטבה הינה מיום  08/08/19ועד ליום 08/08/20
החברה תהא רשאית להאריך ו/או לקצר ו/או להפסיק את תקופת ההטבה בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי בכפוף לפרסום שינוי תקופת ההטבה באתר האינטרנט ו/או פורטל שלמה

.4

הגדרות

" .4.1עובד" -עובד של מי מבין החברות המנויות בקבוצת שלמה.
" .4.2חבר" -לקוח פוטנציאלי ,אשר עתיד להתקשר בהסכם מכר או הסכם לחכירת רכב.
" .4.3ההטבה" -כרטיס מתנה בשווי ₪ 250
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נהלים לקבלת ההטבה:
 .5.1רשאי להשתתף כל עובד פעיל של מי מבין החברות המנויות בקבוצת שלמה (להלן" :העובד").
 .5.2המלצת העובד תתבצע באמצעות השארת פרטים בדף נחיתה ייעודי שנמצא באתר האינטרנט ו/או
בלינק  SMSאשר ישלח לעובדים.
 .5.3על העובד המוסר את הפרטים של החבר ,לבקש מראש את אישורו של החבר לכך שהחברות יוכלו
ליצור קשר עם החבר לצורך החכרה /מכירת רכב .אין למסור לחברות פרטי קשר על חברים שלא
נתנו את הסכמתם מראש לפנייה אליהם לצורך מכירה/החכרת רכבים.

 .5.4העובד מתחייב כי קיימת בינו לבין החבר הכרות אישית .ידוע לעובד כי לחברה יש את הזכות
לעמוד על טיב הקשר בין העובד לחבר וככל ויעלה כי אין קשר ביניהם ,החברה תיהיה רשאית
לשלול את ההטבה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 .5.5אין הגבלה על מספר המומלצים אשר עובד יהא זכאי בגינם להטבה ,אולם עובד לא יוכל לקבל
הטבה בגין אותו חבר יותר מפעם אחת .כמו כן ,עובד לא יהא זכאי להטבה בגין חבר אשר עליו
כבר הומלץ על ידי עובד אחר לפניו.
 .5.6ההטבה תינתן לעובד במועדים כדלקמן:
.5.6.1עבור עסקת ש .שלמה ליסינג לפרטיים בע"מ -לאחר  30ימי עסקים ממועד חתימת על חוזה
ומתן תשלום ראשוני
.5.6.2עבור עסקת ש .שלמה מכירת רכב ( )2000בע"מ -לאחר  30ימי עסקים ממועד חתימת על
חוזה ,תשלום מלוא התמורה וקבלת הרכב לחזקת החבר.
 .5.7עובד של חברה לא יקבל הטבה עבור חבר שביצע עסקה באותה החברה .לדוג' :עובד חברת ש.
שלמה מכירת רכב ( )2000בע"מ לא יקבל את ההטבה כמפורט בתקנון זה ,במידה וימליץ על חבר
שרכש רכב בחברת ש .שלמה מכירת רכב ( )2000בע"מ ,אך כן יקבל הטבה עבור חבר שהמליץ עליו
לחברת ש .שלמה ליסינג לפרטיים בע"מ.
 . 5.7.1בעבור עסקאות ליסינג לפרטיים ו/או ליסינג תפעולי אצל לקוחות פעילים בחברה אשר
מעוניינים לבצע חידוש ו/או החלפה ו/או עסקה חדשה לא תתקבל הטבה אצל העובד.
 .5.8קבלת ההטבה אצל העובד תינתן לו במסגרת שכרו החודשי ותגולם במסגרת תלוש השכר.
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כללי:

.6.1

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את ההטבה או להאריכה ,כולה או חלק ממנה ,וזאת
בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ,ובלבד שהודעה על כך תפורסם מראש באתר האינטרנט.

.6.2

ההשתתפות בהטבה והפעולות הנדרשות למימושה ,על כל שלביה תהא על אחריותם הבלעדית של
המשתתפים בהטבה ,והחברה לא תישא באחריות לכל נזק גוף ו/או אחר אשר נגרם למי
מהמשתתפים ו/או בקשר עם השתתפות במי משלבי ההטבה.

 .6.3מבלי לגרוע מכלליות האמור ,בכל מקרה בו יוכח כי תקלה ,פגיעה או רשלנות של עובד המשתתף
בהטבה מנעה את יכולתו להשתתף בהטבה תהיה החברה פטורה מאחריות.
 .6.4החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ,לגרוע ולשנות או להציע הטבה חלופית שוות ערך ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי.
.6.5

החברה תהיה רשאית שלא להתקשר בעסקה עם מי שהשתתפותו בהטבה ,במי משלביה כמפורט
לעיל ,נעשתה תוך מעשה עבירה או שלא כדין מכל בחינה שהיא.

 .6.6החברה תהא רשאית לבצע כל שינוי בפרטי ההטבה לרבות תנאי ההשתתפות ,המועדים ואופי
ההטבה .מובהר ,כי כל שינוי כאמור יהווה חלק בלתי נפרד מתקנון הטבה זה ,והוראות השינוי
יגברו על הוראות תקנון הטבה זה ,ככל שתהא סתירה ביניהם .הוראות השינוי ימצאו בצמוד
לתקנון ההטבה במשרדי החברה.
 .6.7תקנון ההטבה י ימצא במשרדי החברה .ניתן להשיג העתקים של התקנון ,ללא תשלום ,במשרדי
החברה בכתבות המפורטת לעיל ,בשעות הפעילות הרגילות וכן באתר האינטרנט של החברה.

 .6.8החברה תהיה רשאית לפרסם בכל אמצעי תקשורת שהוא ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,מודעות או
ידיעות הכוללת את תמצית הוראות תקנון ההטבה לנוחות המשתתפים.
 .6.9יובהר בזאת ,כי בכל מקרה של סתירה ו/או שוני בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר בקשר
להטבה ,יגברו הוראות תקנון זה.
 .6.10תקנון זה כתוב בלשון זכר ,אולם הינו תקף לגברים ונשים כאחד.
 .6.11בהשתתפותך בהטבה הנך מסכים לכל הוראות תקנון זה ,וכן הנך פוטר את החברה מכל טענה או
תביעה הקשורה להטבה.
 6.12תנאי לזכאות מלבד האמור ,כי זמן כניסת הליד יהיה לפחות כ 120דק' טרם הגעת הלקוח לסניף
המכירה ו/או לנציג מכירה רלוונטי והכל תועד כראוי בהתאם לנוהל.

בכבוד רב ובברכה,
ש .שלמה מכירת רכב ( )2000בע"מ
ש.שלמה רכב בע"מ
שלמה פסגה בע"מ

