
 8102אפריל  –מרץ  –תקנון מבצע מכירות לקלנועיות 

במסגרתו לקוחות אשר יקנו ממנה קלנועיות חדשות מתוצרת , יוצאת במבצע המוגבל בזמן( 1891)מטרו מוטור שיווק 
 הכל, ממספר הטבות בקשר עם רכישת הקלנועיותיוכלו ליהנות "( הקלנועיות: "להלן) Pride -ו, CTM ,Drive, אפיקים

 .בהתאם ובכפוף לתנאי המבצע המפורטים בתקנון זה להלן

 :הגדרות .0

 :למונחים הבאים תינתן המשמעות המופיעה בצידם

 כפר סבא, 19עתיר ידע ' מרח, 11-998988-9. פ.ח, מ"בע( 1891)מטרו מוטור שיווק – " החברה"או " מטרו מוטור"

 (.כולל) 11.8.9919עד  11.2.9919  –" תקופת המבצע"

 

 אופן הביצוע .8

 הטבת הנחה מיוחדת

מול נציגי , באולמות התצוגה של החברה) לקוח החותם על הסכם הזמנה לרכישת קלנועית חדשה מאת החברה .9.1
 .ח"ש 1,999יהא זכאי להנחה מיוחדת בסך , במהלך תקופת המבצע( החברה או מול מפיצים מורשים של החברה

  ,Pride GO-GO LX-3מסוג  על קלנועיות תחול לאל "הטבת ההנחה המיוחדת הנ, אף האמור לעיל על
GO-GO LX-4  ו- Quest. 

 299של לפחות אך החברה מתחייבת לכמות מינימאלית , מובהר כי כמות הקלנועיות מכל דגם הינה מוגבלת .9.9
 .קלנועיות בסך הכל

 .אין-טרייד או בתשלומים ואף לעסקת ההנחה המיוחדת תינתן לתשלום במזומן .9.2

 הטבת תשלומים

מול נציגי , באולמות התצוגה של החברה)לקוח החותם על הסכם הזמנה לרכישת קלנועית חדשה מאת החברה  .9.8
לאחר )יוכל לשלם את תמורת הקלנועית , במהלך תקופת המבצע( החברה או מול מפיצים מורשים של החברה

ים ללא ריבית וללא תשלומ 23עד , באמצעות כרטיס אשראי( ככל שרלוונטי, אין-ההנחה וזיכוי עסקת טרייד
 .הצמדה

 הטבת טרייד אין

מול נציגי , באולמות התצוגה של החברה)חדשה מאת החברה  לקוח החותם על הסכם הזמנה לרכישת קלנועית .9.1
בנוסף להטבת ההנחה )אין -זכאי לקבל הצעה לביצוע עסקת טרייד( החברה או מול מפיצים מורשים של החברה

אין כמו גם -מובהר כי דגמי הקלנועיות הישנות לגביהם תבוצע עסקת טרייד(. ל"המיוחדת והטבת התשלומים הנ
אשר , עבור הקלנועית הישנה הינם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של מטרו מוטורהמחיר אשר יוצא 

אין ביחס לקלנועית ישנה מכל סוג שהוא מבלי שתצטרך לנמק את -לבצע עסקת טרייד, תהיה רשאית לסרב
 .החלטתה או סירובה כאמור

 שונות .3

באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות  אין. תקנון מבצע זה נועד להסדיר את מתן ההנחות לקלנועיות חדשות .2.1
או אי התאמה /בכל מקרה של סתירה ו. עליו חותם הלקוח בעת הזמנת קלנועית חדשה, הסכם הזמנת הקלנועית

תגברנה הוראות הסכם , בכל הקשור לרכישת קלנועית חדשה, בין הוראות הסכם הזמנת הקלנועית לתקנון זה
 .הזמנת הקלנועית

 .תפקע זכאותו של הלקוח להשתתף במבצע, או ביטולו/זמנת קלנועית ובמקרה של הפרת הסכם ה .2.9

לשנות את מחיר הקלנועיות , או לשנות את תנאיו/מטרו מוטור שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את המבצע ו .2.2
 .ללא כל הודעה מוקדמת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, או לקצר או להאריך את המבצע בכל עת/ו

או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע /בכל מקרה של סתירה ו .2.8
 .תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין, או במדיה הדיגיטלית/לרבות בעיתונות ו

ללקוחות , רישומי מטרו מוטור ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא למבצע זה .2.1
 .החדשות שנרכשו או לקלנועיות/ו

לרבות אך , מכל מין וסוג שהוא, כי לא תינתנה במסגרת המבצע הטבות כלשהן, מובהר ומודגש. אין כפל מבצעים .2.3
אלא בכפוף ', הטבות או מבצעים אחרים וכו, מתן אבזור נוסף, הנחות במחיר הקלנועיות החדשות, מבלי לגרוע

כי מטרו מוטור תהא רשאית להעניק ללקוח הטבות לפי  מובהר. לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של מטרו מוטור
 .גם אם לא עמד הלקוח בהוראות תקנון זה, בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי

 –האמור בתקנון זה לעיל בלשון זכר נעשה למען הנוחות בלבד ומובהר כי כל האמור לעיל במסמך זה בלשון זכר  .2.3
 .ולהיפך, משמעו אף לשון נקבה

או מי /או לצורך כל מחלוקת שתתעורר בין הלקוח לחברה ו/מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל הקשור למבצע זה ו .2.9
 .יפו ולא תהיה סמכות שיפוט בכל מקום אחר בארץ –יהיה העיר תל אביב , מטעמה בנוגע למבצע


