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 דוד לובינסקי בע"מ 
 

 "2020 פברואר –קורסה אופל "תקנון מבצע 
  

ובמהלך  מוגבל בזמן במסגרתוהיוצאת במבצע מכירות מיוחד  "(החברה" - בע"מ )להלןוד לובינסקי ד
הראשונים בתקופת המבצע יהיו  החדשה אופל קורסה ירכברוכשי  100 בלבד התקופה המפורטת להלן

  בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.והכל  זכאים להטבות המפורטות להלן

 –הגדרות  .1

 למונחים הבאים תהיה המשמעות המופיעה בצידם: 

 3מרק )מרה( מושביץ  מרחוב 510515752דוד לובינסקי בע"מ, ח.פ.   – " החברה"

  בראשון לציון.

התשלום  ואשר, טרם הונפק לו רישיוןאשר אופל קורסה החדשה, רכב   - "רכב"
   .בתוך תקופת המבצע והושלם במזומן בגינו נעשה

מהחברה רכב )כהגדרתו  אשר מתקשר בעסקה לרכישת רכב פרטי לקוח  - "משתתף"
לעיל(. משתתף אינו כולל חברות להחכרת רכבים )ליסינג(, חברות 

 רכבים, מוניות, עמותות וכיוצ"ב.  3 -השכרת רכבים, ציי רכב מעל ל

של הרכב, כהגדרתו להלן, יהיו זכאים לקבל ם הראשונים רוכשיה 100  -" ות"ההטב
הנחה ממחיר הרכב כפי שהוא מופיע ₪  3,000( 1) את ההטבות הבאות:

במחירון הרשמי של החברה; )ב( טיפול ראשון לרכב מתנה )בתום שנה 
לפי המוקדם מביניהם( )ג( ביטוח חובה  15,000ממועד מסירת הרכב או 

ועד לגובה של טוח לוביט מתנה בעת רכישת ביטוח מקיף בחברת הבי
)*** הטבה זו לא תחול בעת רכישת ביטוח מקיף לנהג ש"ח בלבד  1,500

מובהר כי הטבות אלו לא ינתנו בעת לפי המאוחר(.  24חדש עד גיל 
 אין. -רכישת רכב במסגרת עסקת טרייד

ליצירת  , טלפון51-249657-1( בע"מ ח.פ. 1997לוביט סוכנות לביטוח )  -"לוביט" 
 . 1800-588-555 :קשר

 

 פרשנות .2

 המבצע יערך בהתאם ובכפוף להוראות התקנון המפורט להלן.  2.1

 .השימוש בתקנון זה בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה כאחד 2.2

 וש בלשון יחיד הכוונה במשמע גם לשון רבים ולהפך.ממקום בו נעשה שי 2.3

תקנון לבין פרסומים ו/או מצגים של בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תנאי ה 2.4

החברה בדבר המבצע ותנאיו, מכל סוג שהוא ולרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, 

 יגברו תנאי תקנון זה. 

חדש במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין תנאי הזמנת רכב  2.5

 מהחברה, יחולו ויגברו הוראות הסכם הזמנת הרכב. 
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תקנון זה יחולו על כל משתתף במבצע, והשתתפותו לרבות הזמנת רכב תהווה הוראות  2.6

 הסכמה מוחלטת לכל תנאי ההסכם. 

 

 ותקופתו המבצע .3

תקופת )להלן: " 15.03.20ועד לסיומו ביום  10.2.20המבצע יתקיים בין התאריכים  3.1

 "(. המבצע

ופל קורסה מדגם ארכב חדש  הרוכשים הראשונים של 100ם זכאי ובתקופת המבצע יהי 3.2

ובלבד שהמשתתף ביצע הזמנה במסגרת תקופת ות המפורטות לעיל, לקבל את ההטב

החדש בכפוף  ההסכם וחתם על הזמנת רכב חדש ושילם את מלוא התמורה עבור הרכב

הטבה זו לא תחול במסגרת רכישת רכב . עד לתום מועד המבצע רכבלתנאי הזמנת 

א פרע את מלוא התשלום בגין הרכב מובהר כי ככל שהמשתתף ל. אין-בעסקת טרייד

המוענקת במסגרתו גם אם ההזמנה  ותבמועד המבצע הרי שהוא לא יהיה זכאי להטב

 נפתחה בתוך תקופת המבצע. 

יש בהתאם להנחיות יצרן הרכב בכל הנוגע להטבת טיפול ראשון ללא תמורה מובהר כי  3.3

ממועד מסירת  נהשבתום  ק"מ או 15,000 לבצע את הטיפול בראשון לאחר נסועה של

אינה כוללת שירותי תחזוקה עקב ראשון . הטבת הטיפול הלפי המוקדם מביניהם הרכב

חלה  הראשון בלאי והחלפה של בלמים ונזקים. מובהר כי האחריות לתאם את הטיפול

על המשתתף בעל הרכב בלבד ובשום מקרה לא תחול חובה זו על החברה ו/או מי 

ו נדחית, וככל שחלף המועד לביצוע הטיפול הראשון הטבה זו אינה מצטברת א מטעמה.

בהתאם להגדרות יצרן הרכב והמשתתף לא תיאם מועד לבדיקה טרם חלוף המועד 

 הנדרש כאמור לעיל, הרי שהטבה זו תפקע ולא ניתן יהיה לממשה.  

בכל הנוגע להטבת ביטוח חובה חינם מובהר כי ההטבה מוגבלת לביטוח חובה בסכום  3.4

פוליסת הביטוח שירכוש המשתתף יגרמו תנאי בלבד. ככל ש₪  1,500עד של מקסימאלי 

הרי שהמשתתף ישא בעצמו ₪,  1,500לכך שעלות ביטוח החובה תהיה גבוה מהסך של 

לבין עלות ביטוח החובה ולא תהיה לו כל טענה ו/או ₪  1,500בעלות הפרש שבין הסך של 

 ר לעלות הפוליסה.  דרישה ללובינסקי ו/או ללוביט ו/או למי מטעמן בקש

 לא תחול על מי שכבר ביצע הזמנה אף אם הרכב טרם סופק לו.   ותההטב 3.5

החשבונית אף אם אשר ירשם ברישיון הרכב,  משתתף, ורק לתההטבה תוענק פעם אח 3.6

 . יצאה לגורם אחר

בתוך כך, וכאמור לעיל, הטבת ביטוח חובה חינם תוענק רק ברכישת הזמנה של ביטוח  3.7

ביטוח לוביט כהגדרתה לעיל. הטבה זו תחול במקרה של רכישת ביטוח מקיף בחברת ה

. עוד מובהר כי על המשתתף לרכוש באופן 24מקיף לנהג חדש ו/או לנהג מתחת לגיל 

את הטבת ביטוח חובה ממש עצמאי את הביטוח המקיף אצל נציגי לוביט על מנת ל

. בלבד רכישת הרכב מתנה, כאשר בכל מקרה מובהר כי ביטוח החובה אינו מוקם בעת

לובינסקי אינו צד לעסקה שבין משתתף, או אדם אחר, לבין לוביט בהקשר זה מובהר כי 

, במישרין ו/או כלשהי אין ללובינסקי ו/או למי מטעמה אחריותו/או מי מטעמה, ו
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ביטוח שלוביט אופן מימוש ההטבה וטיב ה בקשר להטבת ביטוח חובה חינם,בעקיפין, 

י לא תהיה אחראית לכיסוי הביטוח ו/או לתקלות מכל סוג שהוא מספקת וכן לובינסק

הינה באחריותה הבלעדית של  ת ביטוח חובה חינם. הטבשתיגמרנה עם על ידי לוביט

מחיר הביטוח המקיף ו/או תנאי הפוליסה של חברת לוביט ומומלץ לוביט, לרבות 

טוח מקבילות למשתתפים לבדוק את התנאי הפוליסה ומחירה בהשוואה לפוליסות בי

יובהר כי אין במתן ההטבה כדי להוות המלצה ו/או הבעת דעה של חברות ביטוח אחרות. 

של לובינסקי ו/או מי מטעמה לגבי פוליסות הביטוח של לוביט ו/או לגבי לוביט עצמה 

בכל מקרה, בהסכמת המשתתף לקבל את ו/או השירותים והמוצרים שהיא מעמידה.  

טר את לובינסקי ו/או כל מי מטעמה מכל אחריות, ישירה הוא פו החובה הטבת ביטוח

לובינסקי ו/או מי  ובכלל זה ו/או עקיפה, בקשר עם פוליסת ביטוח החובה והמקיף

, הוצאות ותשלומים העלולים להיגרם, במישרין דמטעמה יהיו פטורים מכל הזק, הפס

  . ו/או בעקיפין, בקשר עם הטבת ביטוח החובה

 

 ביטול  .4

ביטול העסקה לא תהיה החברה ו/או מי מטעמה חייבים בכל תשלום ו/או  בכל מקרה של 4.1

 .פיצוי כלפי הלקוח

ותקנות הגנת  1981-ביטול העסקה יהיה כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 4.2

טרם נרשם על שמו רכב החדש שהוזמן , ובלבד שה2010-הצרכן )ביטול עסקה(, תשע"א

החדש נרשם כבר על שם הלקוח יישא  ככל שהרכבעל פי פקודת התעבורה ]נוסח חדש[.  

 הלקוח בכל ההוצאות ו/או העלויות שנגרמו עקב הביטול. 

 

 תנאים כללים .5

או תנאי /או לשנות את המבצע ו/שומרת לעצמה את הזכות, לבטל את המבצע והחברה   5.1

   .בהודעה ללקוחות, באותו אופן שבו פורסם המבצעאו את תקופת המבצע /המבצע ו

 רכב במסגרת המבצע תיחשב קבלה והסכמה של הוראות תקנון זה. רכישת  5.2

 ורכבים בהם צבע הגג שונה מצבע המרכז, המחיר אינו מתייחס לרכבים בצבע מטאלי 5.3

 אשר בגינם תידרש תוספת תשלום.  

שנים ואשר  18השתתפות במבצע מותרת לכל תושב ואזרח במדינת ישראל אשר מלאו לו  5.4

 . יש בידו רישיון נהיגה תקף

 מלאי הרכבים מהדגמים המוצעים, אשר מבצע זה חל עליהם, מפורט במחירון החברה.  5.5

ככל שלא שולמה מלוא . במזומןהשלמת הרכישה כפופה לתשלום מלוא מחיר הרכב  5.6

הרי שההטבה תתבטל והלקוח  התמורה בתוך התקופה המוגדרת בטופס הזמנת רכב

 . )ככל שיווצר( יידרש לשלם את ההפרש שיווצר
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 וכל, לפעם מפעם לשנותו או/ו זה תקנון פי על לפעול הזכות את לעצמה רה שומרתהחב 5.7

, האמור מכלליות לגרוע מבלי. דין לכל ובכפוף הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם זאת

, ומועדיו משכו, המבצע תאריכי את לשנות, עת בכל, הזכות את לעצמה שומרת החברה

 לגרוע או ולהוסיף, תנאיו את נותלש, המבצע את להפסיק, אותו לקצר או להאריך

 דעתה שיקול לפי הכל, זה תקנון הוראות ולשנות הנכללים דגמי הרכבים מרשימת

 הודעה לפרסום בכפוף זאת כל, הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת ומכל סיבה שהיא

 .לראשונה המבצע פורסם שבו אופן באותו מתאימה

ו/או תקלה אשר בגינה תמנע מכל  לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות החברה 5.8

אדם ההשתתפות במבצע, ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף, 

 .לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים במבצע

על תקנון מבצע זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או  5.9

בקשר עם תקנון מבצע זה יובאו להכרעה בפני בית המשפט המוסמך סוגיה משפטית 

 .יפו בלבד-אביב-בעיר תל

 

 ט.ל.ח.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


