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 8102אפריל  –לקלנועיות  " חבר מביא חבר"תקנון מבצע 

חבר מביא "הטבת מיוכלו ליהנות  יוצאת במבצע במסגרתו לקוחות אשר יקנו ממנה קלנועיות( .88.)מטרו מוטור שיווק 
 2הכל בהתאם ובכפוף לתנאי המבצע המפורטים בתקנון זה להלן, בקשר עם רכישת הקלנועיות "חבר

 :הגדרות .0

 :למונחים הבאים תינתן המשמעות המופיעה בצידם

 כפר סבא, 8.עתיר ידע ' מרח, 488.08-4-.21 פ2ח, מ"בע( .88.)מטרו מוטור שיווק  " החברה"או " מטרו מוטור"

כולל קלנועיות  לא, למען הסר ספקDrive 2 -ו CTM, מתוצרת אפיקים החדשקלנועית  "קלנועית"
 ולא כולל קלנועיות משומשות מכל סוג Prideבתוצרת 

 בקשר עם רכישת קלנועית( תשלום מלוא התמורה)גמר חשבון  "רכישה"

המאפשר לאוחז בו לרכוש טובין או , רטיס או מסמך הנרכש בכסף או בשווה כסףכ "ניההקתווי "
החברה אינה 2 ח"ש 044של בסכום , יםהמשתתפ או הגופים שירותים אצל הרשתות

תווי אך מובהר כי , תווי הקניה אשר יוענקו ומי ינפיקםיהיו  מאיזה סוגמתחייבת 
על פי שיקול דעתה , או נפוצים/הקניה אשר תעניק החברה יהיו תווי קניה מקובלים ו

 הבלעדי

 עד אשר תחליט החברה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא הגבלה "תקופת המבצע"

 רכישת קלנועית על ידי הממליץגמר החשבון של חודשים ממועד  .. " מימוש שוברתקופת "

 

 "מביא חבר חבר"הטבת  -אופן הביצוע  .8

מול נציגי החברה או מול מפיצים , באולמות התצוגה של החברה) קלנועית מאת החברה המשלים רכישתלקוח  2.2.
 2"(הממליץ: "להלן" )חברחבר מביא "יקבל שובר מימוש הטבת , במהלך תקופת המבצע( מורשים של החברה

וישלים רכישה "( החבר: "להלן)את השובר אשר קיבל מהממליץ אדם יציג , ככל שבמהלך תקופת מימוש השובר 2.2.
יזכה , (מול נציגי החברה או מול מפיצים מורשים של החברה, באולמות התצוגה של החברה)של קלנועית מהחברה 

אל הכתובת , תווי הקניה ישלחו אל הממליץ באמצעות דואר רשום2 ח"ש 044תווי קניה בסך / הממליץ לתווי שי 
 2אשר סיפק הממליץ בעת קבלת השובר

מעת לעת את ותהא רשאית להחליף , (בכפוף לאמור לעיל) לחברה שיקול הדעת הבלעדי בבחירת תווי הקניה וסוגם 202.
 2 גוף אשר הנפיק את תווי הקניההמימוש תווי הקניה הינו בהתאם לתנאי המימוש של הרשת או 2 סוג תווי הקניה

אם הממליץ  (א)(: או תווי קניה לא יוענקו/ו" חבר מביא חבר"שובר ) לא ניתנת למימוש" חבר מביא חבר"הטבת  202.
או הפרו את הסכם רכישת , קלנועית שאינה חדשהרכשו  ,עסקת טרייד אין לרכישת קלנועיותביצעו או החבר 
 (2 רכש מהחברה קלנועית בעבר)ם של החברה אם החבר הינו לקוח קיי( ב); הקלנועית

 שונות .3

, את הוראות תקנון זה על כל סעיפיו, מעת לעת, או לעדכן/או לתקן ו/שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו החברה 02.2
 כפי

או לקצר /ו, או לשנות את תנאיו/להפסיק את המבצע ו ,(לרבות תנאי הענקת תווי הקניה ומימושם) שתמצא לנכון
התקנון המתוקן יחול על , בכל מקרה של תיקון תקנון כאמור2 ללא הודעה מוקדמת, המבצע בכל עת או להאריך את

לאחר תיקון התקנון כאמור והלקוח מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה הוענקו ש תווי קניה
 .או תביעה בקשר לכך/ו

ן באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות הסכם אי "2חבר מביא חבר"הטבת תקנון מבצע זה נועד להסדיר את  02.2
או אי התאמה בין הוראות /בכל מקרה של סתירה ו2 עליו חותם הלקוח בעת הזמנת קלנועית, הזמנת הקלנועית

 2הקלנועיתרכישת תגברנה הוראות הסכם , בכל הקשור לרכישת קלנועית, הסכם הזמנת הקלנועית לתקנון זה

 2להשתתף במבצע (הממליץ) תפקע זכאותו של הלקוח, או ביטולו/עית ובמקרה של הפרת הסכם הזמנת קלנו 0202

או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע /בכל מקרה של סתירה ו 0202
 2תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין, או במדיה הדיגיטלית/לרבות בעיתונות ו

ללקוחות , איה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא למבצע זהרישומי מטרו מוטור ונהליה יהוו ר 0212
 2או לקלנועיות שנרכשו/ו

, לרבות אך מבלי לגרוע, מכל מין וסוג שהוא, הטבות כלשהן זה כי לא תינתנה במסגרת מבצע, מובהר ומודגש 0232
כפוף לשיקול דעתה הבלעדי אלא ב', הטבות או מבצעים אחרים וכו, מתן אבזור נוסף, הנחות במחיר הקלנועיות
מובהר כי מטרו מוטור תהא רשאית להעניק ללקוח הטבות לפי בחירתה ושיקול דעתה 2 והמוחלט של מטרו מוטור

 2גם אם לא עמד הלקוח בהוראות תקנון זה, הבלעדי

 –זכר האמור בתקנון זה לעיל בלשון זכר נעשה למען הנוחות בלבד ומובהר כי כל האמור לעיל במסמך זה בלשון  0232
 2ולהיפך, משמעו אף לשון נקבה
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או מי /או לצורך כל מחלוקת שתתעורר בין הלקוח לחברה ו/מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל הקשור למבצע זה ו 0282
 2יפו ולא תהיה סמכות שיפוט בכל מקום אחר בארץ –יהיה העיר תל אביב , מטעמה בנוגע למבצע


