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תקנון מבצע "חבר מביא חבר"
עורכת המבצע:
 .1ש .שלמה מכירת רכב ( )2000בע"מ ,ח.פ 512938143 .העוסקת במכירת כלי רכב מיד ראשונה (להלן:
"החברה") מבקשת לקדם את מכירותיה באמצעות קיום מבצע ,בהתאם לתנאי תקנון זה.
.1

מען רשום של עורכת המבצע:
קרית שלמה ,צריפין ת.ד ,379 .ניר צבי 72905

.2

שם המבצע:
חבר מביא חבר (להלן" :המבצע")

.3

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

.4

תקופת המבצע:
תקופת המבצע הינה מיום  08/08/19ועד ליום 08/08/20
החברה תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי בכפוף
לפרסום שינוי תקופת המבצע בהודעה בכתב.

.5

הגדרות

" .5.1לקוח" -לקוח אשר התקשר עם החברה בהסכם לרכישת רכב.
" .5.2רוכש פוטנציאלי" -לקוח פוטנציאלי ,אשר עתיד להתקשר בהסכם לרכישת רכב מהחברה.
.6

מקום עריכת המבצע:
סניפי החברה בלבד הפרוסים בפריסה ארצית.

.7

ההשתתפות במבצע:

 .7.1לא ישתתף במבצע מי שטרם מלאו לו  18שנים.
 .7.2לא ישתתף במבצע עובד קבוצת "שלמה סיקסט" או בן משפחתו מקרבה ראשונה
 .7.3לא ישתתפו במבצע שותפים עסקיים או מי מטעמם.

.8

ההטבה:

 .8.1מהות המבצע הינו מתן הטבה ללקוחות אשר רכשו רכב דרך החברה ואשר המליצו לחברה על רוכש
פוטנציאלי אשר בעקבות ההמלצה רכש אף הוא רכב מאת החברה .הטבה הינה תו בשווי .₪ 500
.9

אופן ההשתתפות במבצע:

 .9.1לקוחות אשר ירכשו רכב מהחברה במהלך תקופת המבצע יקבלו הודעת  SMSעם קישור לאתר
החברה.
 .9.2הלקוח יכנס לקישור וימלא טופס המלצה ובו פרטיו של רוכש פוטנציאלי עמו יש ללקוח היכרות
(להלן" :הרוכש הפוטנציאלי")
 .9.3ככל והרוכש הפוטנציאלי ירכוש רכב מאת החברה ,וזאת בהמשך ישיר לטופס ההמלצה שמילא
הלקוח ,הדבר יזכה את הלקוח בקבלת תו בשווי ( 500₪להלן" :ההטבה")
 .9.4הזכאות להטבה תחול רק לאחר שהרוכש הפוטנציאלי יקבל את הרכב בפועל ,וככל שלא ביקש
לבטל את העסקה בתוך  60ימים (להלן" :מועד הזכאות להטבה").
 .9.5ההטבה תישלח ללקוח באמצעות דואר רשום ,בתוך  30יום ממועד הזכאות להטבה ,או ע"י מסירה
אישית בסניפי החברה ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
.9.6

מימוש ההטבה הינו למול ספקים חיצוניים והחברה אינה אחראית למוצרים או השירותים
שירכוש הלקוח או מי מטעמו באמצעות ההטבה ,לרבות טיבם ,איכותם ,או האופן בו הם ינתנו.

 .10תנאים
 .10.1ככל שהלקוח  /הרוכש הפוטנציאלי ,יבקשו לבטל את עסקת הרכישה שעשה מי מהם עם החברה,
הלקוח לא יהא זכאי להטבה נשוא מבצע זה.
 .10.2זכות ההשתתפות במבצע ניתנת לכל אדם מעל לגיל  ,18אשר אינו עובד בקבוצת "שלמה סיקסט"
או בן משפחתו של עובד בקרבה ראשונה.
 .10.3יש כפל מבצעים – ההטבה תינתן או ניתנת בנוסף לכל הנחה /הטבה אחרת שניתנת ו/או תינתן ע"י
החברה.
 .10.4הרוכש הפוטנציאלי רכש את הרכב המזכה את הלקוח בהטבה בהמשך ישיר ובלעדי למסירת
פרטיו על ידי הלקוח לחברה .דהיינו ,עסקת רכישת רכב על ידי רוכש פוטנציאלי אשר התעניין
בחצי שנה האחרונה מיום פרסום המבצע ברכישת רכב מהחברה ,או המצוי בהליך רכישת רכב
מהחברה ,נכון למועד מסירת פרטיו על ידי הלקוח כמפורט בסעיף  8לעיל ,לא תזכה את הלקוח
בהטבה.
 .10.5הלקוח יהא זכאי להטבה רק במקרה שהלקוח הפוטנציאלי עליו המליץ הוא שביצע את העסקה
בפועל ורכש את הרכב על שמו.

 .10.6יובהר ,כי הטבה ללקוח בהתאם למבצע דנן תינתן בגין רכישה אחת של הרוכש הפוטנציאלי ,זאת
גם במקרה שהרוכש הפוטנציאלי רכש מספר רכבים.
 .10.7למען הסר ספק ,האחריות למימוש ההטבה על פי תנאי התקנון מוטלת על הלקוח בלבד ,ולא תהיה
לו כל טענה בקשר לכך כלפי החברה.
 .11כללי:
 .11.1החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את המבצע או להאריכו ,כולו או חלק ממנו ,וזאת
בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ,ובלבד שהודעה על כך תפורסם מראש באתר האינטרנט.
 .11.2ההשתתפות במבצע והפעולות הנדרשות למימושו ,על כל שלביה תהא על אחריותם הבלעדית של
המשתתפים במבצע ,והחברה לא תישא באחריות לכל נזק גוף ו/או אחר אשר נגרם למי
מהמשתתפים ו/או בקשר עם השתתפות במי משלבי המבצע.
 .11.3מבלי לגרוע מכלליות הפטור לחברה הנזכר במסמך זה ,בכל מקרה בו יוכח כי תקלה ,פגיעה או
רשלנות של לקוח המשתתף במבצע מנעה את יכולתו להשתתף במבצע תהיה החברה פטורה
מאחריות.
 .11.4העסקה הינה אישית אל מול מחזיק השובר ואינה ניתנת להעברה ,להסבה ,לשינוי ,להחלפה ,או
להמרה ,לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל מוצר אחר.
 .11.5החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ,לגרוע ולשנות או להציע הטבה חלופית שוות ערך ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי.
 .11.6החברה תהיה רשאית לא להתקשר בעסקה עם מי שהשתתפותו במבצע ,במי משלביו כמפורט
לעיל ,נעשתה תוך מעשה עבירה או שלא כדין מכל בחינה שהיא.
 .11.7החברה תהא רשאית לבצע כל שינוי בפרטי המבצע לרבות תנאי ההשתתפות ,המועדים ואופי
המבצע .מובהר ,כי כל שינוי כאמור יהווה חלק בלתי נפרד מתקנון מבצע זה ,והוראות השינוי
יגברו על הוראות תקנון מבצע זה ,ככל שתהא סתירה ביניהם .הוראות השינוי ימצאו בצמוד
לתקנון המבצע במשרדי החברה.
 .11.8תקנון המבצע יימצא בסניפי החברה .ניתן להשיג העתקים של התקנון ,ללא תשלום ,בסניפי
החברה ברחבי הארץ ,בשעות הפעילות הרגילות וכן באתר האינטרנט של החברה.

 .11.9החברה תהיה רשאית לפרסם בכל אמצעי תקשורת שהוא ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,מודעות או
ידיעות הכוללת את תמצית הוראות תקנון המבצע לנוחות המשתתפים.
 .11.10יובהר בזאת ,כי בכל מקרה של סתירה ו/או שוני בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר בקשר
למבצע ,יגברו הוראות תקנון זה.
 .11.11תקנון זה כתוב בלשון זכר ,אולם הינו תקף לגברים ונשים כאחד.
 .11.12בהשתתפותך במבצע הנך מסכים לכל הוראות תקנון זה ,וכן הנך פוטר את החברה מכל טענה או
תביעה הקשורה למבצע.
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