תקנון מבצע  -יוני 0202
 .1תאור המבצע
לקוחות זכאים (כמפורט בסעיף  3להלן) אשר ירכשו רכב טויוטה חדש מאחד הדגמים המופיעים בטבלת
המבצע המצורפת כנספח א' למסמך זה (להלן" :הטבלה") ,יהיו זכאים לקבל את ההטבות המפורטות
בטבלה ע"פ הדגם הנרכש ,זאת בהתאם למחירון החברה בתוקף  -מס' 00222
 .0תקופת המבצע:
המבצע בתוקף החל מיום  10.10.01ועד ליום  31.10.01בלבד.
 .3הזכאות ליהנות מתנאי המבצע הינה בכפוף לאמור להלן:
א .עבור רכב הקיים במלאי היבואן ,לקוח שיבצע הזמנה חדשה במהלך תקופת המבצע או שברשותו הזמנה קיימת
טרם תחילתו ,יהיה זכאי ליהנות מהטבות המבצע אם ישלם את מלוא התמורה וכן יחתום ויעביר את כל
המסמכים הדרושים להשלמת העסקה ליוניון מוטורס בע"מ לא יאוחר מה –  31ביוני .0101
ב .לקוח המבקש לשחרר רכב ממלאי היבואן לפי מעמד מיסוי רגיל ,כולל כל המיסים וכל ההיטלים (כולל מע"מ)
ואינו מבקש לשחרר את הרכב במעמד "מונית" באופן שלא יחולו כל המיסים וההיטלים על הרכב .לקוח שביצע
הזמנה חדשה לרכב ממלאי היבואן במהלך תקופת המבצע או שברשותו הזמנה קיימת טרם תחילתו ,ולא
שילם את מלוא תמורתה לאחד מהדגמים המצוינים בטבלה ,יהיה זכאי ליהנות מהטבות המבצע אם ישלם את
מלוא התמורה בגינה וכן יחתום ויעביר את כל המסמכים הדרושים להשלמת העסקה ליוניון מוטורס בע"מ לא
יאוחר מה 31 -ביוני  ,0101עפ"י סעיף  3ב' להלן.
ג .לקוח במעמד תייר/דיפלומט זכאי להטבה כספית במידה וקיימת ,בגובה ההטבה בנספח ההטבות בניכוי מע"מ.
 .4אספקת כלי הרכב והנפקת רישיון רכב:
אספקת הרכב תבוצע בתוך  01ימי עבודה מיום קבלת התשלום המלא בחברה
זאת בכפוף לתנאי ההזמנה ולכך שרישיון הרכב יונפק לא יאוחר מה 32-ביוני .0202
למעט מקרים בהם בנספח שיצורף להזמנה יצוין אחרת.
 .5הטבות נוספות:
א .מבצעי האביזרים בדגמי נשוא המבצע מותנה ברכישת אביזרים עד לסך המפורט בנספח לתקנון יוזמנו
במסגרת הזמנת הרכב החדש מיוניון מוטורס ויותקנו באתר ההכנה של היבואן .יובהר ,כי במידה וסך
האביזרים שהזמין הלקוח לא יגיע לסכום האמור ,הלקוח לא יקבל לידיו את סכום ההפרש שבין סך
האביזרים המקוריים שהזמין לבין סכום הזיכוי על פי תנאי המבצע .במידה וסך האביזרים שהוזמנו בפועל
יהיה גבוה מסכום הזיכוי על-פי המבצע על הלקוח יהיה לשאת בהפרש התשלום.
ב .לקוח רשאי יהיה להמיר הנחת מזומן הניתנת על-ידי היבואן במסגרת המבצע ,לזיכוי ברכישת אביזרים על פי
מחירון האביזרים העדכני של היבואן ואשר יותקנו באתר ההכנה של היבואן בלבד .סכום הזיכוי להמרה ,יהיה
עד לגובה ההנחה הכספית הניתנת בהתאם למפורט בטבלה לעיל בלבד .יובהר ,כי במידה וסך האביזרים
שהזמין הלקוח לא יגיע לסכום האמור ,הלקוח לא יקבל לידיו את סכום ההפרש שבין סך האביזרים שהזמין
לבין סכום הזיכוי על פי תנאי המבצע .במידה וסך האביזרים שהוזמנו בפועל יהיה גבוה מסכום הזיכוי על-פי
המבצע ,על הלקוח יהיה לשאת בהפרש התשלום.
ג .לקוחות זכאי אגף השיקום של משרד הביטחון ייהנו מתנאי רכש מיוחדים:
לזכאי אגף השיקום תועמד הנחה של  3%על כלל דגמי טויוטה ,הנ"ל יחושב ממחיר המחירון התקף של
החברה במועד התשלום על הרכב .יודגש כי הטבה זו הנה במקום הטבת מבצע אשר מוצעת מעת לעת
בסוכנויות (ללא כפל מבצעים  /הטבות).

 .6מסלולי מימון
א .לקוח יוכל לרכוש כל אחד מדגמי טויוטה החדשים באמצעות מסלולי המימון המומלצים של
.TOYOTA EASY WAY
ב .מסלולי המימון המומלצים כוללים הלוואה משולבת המורכבת מתשלום מקדמה בגובה מינימלי ,תשלומים
לתקופה של  30חודשים ויתרה לתשלום בסוף התקופה.
ג .התשלומים והבלון יישאו ריבית בהתאם להסדר המימון של החברה עם הגורם המממן – תנאי המימון והריבית,
של כל גורם בהסדר ,מפורטים בקובץ הנמצא בסוכנות המשנה.
ד .מתן המימון לרכישת המכונית החדשה כפוף לתנאי ולשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן.
ה .עמלות בגין הקמת הלוואה ,רישום משכון ועמלות נוספות יגבו בהתאם לתעריפון הגורם המלווה באמצעות
הגורם המלווה.
 .7תנאים כלליים:
למרות האמור בסעיף " תקופת המבצע " לעיל ,החברה רשאית להפסיק את המבצע או להאריכו או
לשנותו בכל עת ,ללא הודעה מוקדמת  .במידה והמבצע יופסק טרם המועד האמור הוא יחול רק על
הלקוחות שעד מועד הפסקתו
שילמו את מלוא מחיר הרכב.מבצע זה מבטל את כל המבצעים ו/או הטבות נוספות שהיו בתוקף עד ליום
 31ליוני  . 0202מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,אין כפל מבצעים ו/או הטבות ו/או הנחות ברכישת הרכב החדש.
נדגיש כי מכיוון שהמבצע הינו על רכבים שבמלאי.

ההטבה בתוקף עד סוף יוני  - 0101העמדת ההלוואה ע"י הבנק חייבת להתבצע עד ה.31/10 -
 .2מסלול מימון ללא ריבית עד  36תשלומים
 .1.0קבלת  011%מימון ללא ריבית היא בכפוף לאישור הגורם המלווה ותנאיו.
 .1.0עמלת הקמת ההלוואה ורישום משכון בהתאם לתעריפון בנקאי ,תשולם ע"י הלקוח.
 .1.3גובה הבלון המאושר הוא עד  01%ממחיר מחירון הרכב ולא יותר מ  ₪ 001,111הנמוך מבינהם.

