תקנון בדיקת חורף חינם
קבוצת חולון מוטורס יצאה בהטבה ייחודית ,במסגרתה תוענק בדיקת חורף חינם לרכבי מיצובישי ו/או
יונדאי ו/או מזדה ו/או פורד ו/או קיה ו/או סוזוקי (להלן" :מותגי הקבוצה") .כחלק מההטבה תינתן ל-
 100הלקוחות הראשונים בדיקת חורף חינם ובנוסף זוג מגבים (להלן" :המבצע") .והכל בהתאם
ובכפוף לכל התנאים וההוראות האמורים בתקנון זה להלן:
 .1מבוא:

 1.1התקנון רשום בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אולם הוא מיועד לנשים ולגברים
כאחד.
 1.2התקנון ניתן לשינוי בכל עת ובכל זמן ע"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 1.3בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תנאי תקנון זה לבין פרסום ו/או מצג אחר
כלשהו של החברה בדבר המבצע ,תנאי תקנון זה יגברו בכל דבר וענין.
 1.4כותרות הסעיפים הינן לנוחות בלבד ולא תהא להן משמעות לעניין פרשנות תקנון זה.
 .2מהות המבצע:
 2.1מותגי הקבוצה נהנים מבדיקת מוכנות לחורף חינם כאשר  100הלקוחות הראשונים יהיו
זכאים בנוסף לזוג מגבים איכותיים ללא עלות (להלן" :הטבה").
 2.2שדרוג למגבים סיליקון בעלות של + ₪ 60מע"מ
 2.3בדיקת מוכנות החורף כוללת:
•

בדיקת תקינות וכשירות הצמיגים.

•

בדיקת אורות.

•

בדיקת מערכת מגבים.

•

בדיקת בלמים.

•

בדיקת חופשים ובמערכת ההיגוי.

•

בדיקת מפלס נוזלים (שמן ,מים ,נוזל בלמים).

 2.4ניתן לממש את ההטבה רק בתיאום מראש ובקביעת תור .לא תתקבל פנייה ללא תיאום
תור מראש.
 2.5במידה ויאותרו תקלות ברכב ,נציגי החברה יידעו את הלקוח על כך .ההטבה אינה
כוללת תיקון תקלות במידה וימצאו.
 2.6לקוח שייבחר לתקן את התקלות ,ייהנה מהטבה נוספת של  5%הנחה על תיקון
התקלות ו/או הליקויים שהתגלו בבדיקת החורף ,למעט החלפת המגבים ,לגביהם תחול
ההטבה בסעיף  2.2לעיל)
 2.7רכב שימצא תקין או יתוקן ,יהיה זכאי לקבל את ההטבה ומדבקה מטעם קבוצת חולון
מוטורס ,המאשרת שהרכב עבר בדיקת ביקורת חורף.
 2.8המתנה וכן הזכאות למבצע על מגבים ,תינתן רק ללקוחות שרכבם נמצא תקין ועבר
ביקורת חורף.

 .3תנאי הזכות להשתתף במבצע:
 3.1ההטבה הינה ללקוחות פרטיים בלבד ואינה כוללת חברות ליסינג ורכבי חברה.
 3.2כל הרכבים ממותגי הקבוצה ובלבד שהרכב משנתון  2008ומעלה ועד משקל  3.5טון.
 .4תקופת המבצע:
 4.1ההטבה בתוקף החל מיום  29.12.2020ועד לתאריך  1.2.2021כולל( .להלן" :תקופת
ההטבה").
 4.2קבוצת חולון מוטורס רשאית להאריך ו/או להפסיק את תקופת ההטבה בכל עת ,ע"פ
שיקול דעתה הבלעדי .בדיקות שתואמו בטרם ביטול ההטבה ,לתאריך מאוחר מיום
ביטול ההטבה ,יכובדו.
 4.3המתנה והמבצע על המגבים בתוקף עד גמר המלאי או עד סיום ההטבה ,המוקדם
מבניהם.
 .5תנאים כללים:
 5.1ההשתתפות במבצע כפופה להוראות תקנון זה .מימוש ההטבות הכלולות במבצע (כולן
או חלקן) תיחשב ותהווה הסכמה מצד הלקוח להוראות תקנון זה ,על כל תנאיו.
 5.2כל ההטבות הינן אישיות ללקוח ומיועדות לרכב המשתתף במבצע ולא ניתנות למכירה
ו/או להעברה לצד שלישי.
 5.3אין כפל מבצעים והנחות .מבצע זה אינו בא כתוספת לכל הטבה אחרת והוא מבטל כל
מבצע אחר לרבות הטבות והנחות.
 5.4למען הסר ספק ,מרכז השירות אינו נושא באחריות בכל הקשור לתקלות מכל סוג שהוא,
שתתגלינה לאחר יציאת הרכב מהמוסך ולאחר הבדיקה הכללית שנעשתה בו.
 5.5הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד .סמכות השיפוט
הייחודית והבלעדית נתונה לבתי המשפט במחוז תל אביב בלבד.
 5.6ט.ל.ח

