
  2012  תקנון  מבצע טרייד אין 

 חברת סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ (להלן: "החברה") יוצאת במבצע טרייד אין לבעלי.1
FIAT בלבד (להלן: " המבצע").500  מדגם 

.04/10/2013 ויסתיים ביום 09/09/2013המבצע  יחל ביום .2

 בלבד.500המבצע נוגע לרכישת כלי רכב חדשים פרטיים מתוצרת פיאט איטליה, מדגם .3

 תקנון זה כוחו יפה ללקוח פרטי בלבד, הרוכש, כלי רכב חדש על פי מחיר המחירון המלא של.4
החברה, ונרשם ברישיון הרכב כבעלים.

 לקוחות אשר יעמדו בתנאים המפורטים לעיל ובתנאים המפורטים בתקנון הטרייד אין המצ"ב.5
.יהיו זכאים להשתתף במבצענספח א' , ומסומן 

 אותם לקוחות שיהיו רשאים להשתתף במבצע , יקבלו עבור רכבם הישן, במסגרת עסקת טרייד.6
10%אין שתיחתם עם נציג הטרייד אין כהגדרתו בנספח א', מחיר מחירון יצחק לוי בתוספת 

(בכפוף להפחתות במחירון) , והכול בכפוף לאמור בנספח א'.

הסכם הטרייד אין יהיה בהתאם לנהוג אצל נציג הטרייד אין .

אין כפל מבצעים ו/או הטבות..7

כל שינוי של תקנון זה מותנה באישור החברה מראש ובכתב..8

 החברה תהא רשאית בכל שלב שתמצא לנכון להפסיק את המבצע או לשנות את תנאיו, וכן.9
לשנות כל הוראה בתקנון.

_______________________
סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ



נספח א'
תקנון טרייד אין

 לקוח שיהיה מעוניין לרכוש במסגרת המבצע  יוכל למכור את רכבו הישן בעסקת טרייד-אין בכפוף.1
להוראות המפורטות להלן.

  הרכב הישן  יעמוד בכל התנאים הבאים:.2

המבצע אינו חל על מכוניות מסחריות.2.1
(כולל) או עד מחיר מחירון ע"ס 2010מכונית פרטית, נוסעים  עד שנת מודל 2.2   ₪ הנמוך80,000 

 מבין השניים ועל פי רשימת הדגמים המופיעה בתקנון בלבד. למען הסר ספק הרכב נרכש מיבואן
מקומי ולא ביבוא אישי.

הרכב אינו משועבד ו/או מעוקל במשרד הרישוי ו/או ברשם המשכונות 2.3
 רישיון הרכב משולם במלואו ללא הפרשים מסוג כלשהו (לרבות רכב נכה, משרד הרישוי וכיוצ"ב)2.4

ובתוקף.
   בלבד.FIAT 500כלי הרכב החדש הינו דגם 2.5

 הרכב ייבדק במכון בדיקה מורשה, בתאום עם נציג הטרייד-אין , חברת "אוטו דיל בע"מ או חברה.3
 אחרת שתקבע ע"י סמל"ת (להלן: "נציג הטרייד-אין"), לאחר חתימה על טופס "התחייבות לפני
בדיקה". 

הרכב במצב מכני תקין ונוסע . .4

 כל עסקת טרייד-אין תעשה בין הלקוח לבין נציג הטרייד-אין. הלקוח שיבצע את עסקת הטרייד-אין.5
הינו הבעלים הרשום של הרכב הישן.

 תמורת מכירת רכב ישן העומד בכל התנאים המצוינים לעיל ישלם נציג הטרייד-אין ללקוח מחיר
, לפי המחירון של "יצחק לוי" לרבות הפחתות רלוונטיות של10%מחירון של  הרכב בתוספת    

 מספר קילומטרים סוג הבעלות (חברה , השכרה , ליסינג)  ושל מספר בעלויות  עד יד שניה. באם
 מספר הק"מ / בעלויות אינו מופיע בטבלת ההפחתות במחירון לוי יצחק נציג הטרייד אין יהיה רשאי
 לקבוע הפחתה נוספת ממחיר המחירון. למען הסר ספק רכבים ששימשו כמוניות , רכבי סיור ותיור

רכבים ללימוד נהיגה, קיבוצים, חברות ממשלתיות אינן נכללים במבצע.
לכביש עליה  מועד  עבור  תוספות  כגון  לוי,  יצחק  מחירון  עפ"י  תוספות  מובהר  ספק  הסר   למען 
 קילומטארג'  או מספר בעלים נמוך , לא יילקחו בחשבון, והלקוח לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת
בגינן. 

  חודשים תופחת3 חודשים. במידה והתקופה קטנה מ- 3לרכב רישיון וטסט לתקופה שלא תקטן מ- 
עלות אגרת הרישוי לרכב.

  לחודש הרלוונטי (גם אם הדבר נובע20בכל מקרה בו נמסר הרכב לידי נציג הטרייד אין לאחר ה- .6
 בשל עיכוב במסירת הרכב החדש) המחירון לצורך חישוב מחירו של הרכב, יהא המחירון  שיתפרסם

 לחודש הבא.1ב-

 עסקאות הטרייד-אין הן באחריות מלאה של נציג הטרייד-אין..7
להלן רשימת הדגמים המשתתפים במבצע :.8

קיה פקנטו .8.1
סוזוקי אלטו , ספלאש, איגניס , סוויפט.8.2
 I20 , גטס , I10יונדאי .8.3
סקודה סיטיגו , פאביה .8.4
 208, 207, 206 , 107פג'ו .8.5
שברולט ספארק , אוואו , סוניק .8.6



אופל קורסה.8.7
סיאט מי, איביזה.8.8
 , C1, C3סיטרואן .8.9
דייהטסו סיריון, טריוס.8.10
2מאזדה .8.11
ניסאן מיקרה, .8.12
פולקסווגן פולו.8.13
הונדה ג'אז.8.14
פורד פיאסטה.8.15
רנו קליאו.8.16
מיצובישי קולט.8.17
טיוטה יאריס .8.18
B3סובארו .8.19
 , פנדה , פונטו 500פיאט .8.20
אלפא מיטו  .8.21

כללי
  ₪ הנמוך80,000 (כולל) או עד מחיר מחירון ע"ס 2012 ו- 2011מכונית פרטית , נוסעים  מודל .9

פי רשימת הדגמים המופיעה בתקנון בלבד  ועל   ייהנו ממבצע טרייד אין במחירמבין השניים 
  לרכבים בבעלות יד ראשונה בלבד. למען הסר ספק הרכב נרכש מיבואן מקומי ולא ביבואמחירון

אישי.
 מבצע זה אינו בא כתוספת לכל הטבה אחרת והוא מבטל כל מבצע אחר לרבות הטבות והנחות. מבצע.10

 זה מותנה ברכישת כלי רכב במחיר מחירון מלא של היבואן ללא הטבות ו/או הנחות, כפי שיהיה
בתוקף במועד תשלום מלוא התמורה .

כל שינוי של תקנון זה מותנה באישור החברה מראש ובכתב.
סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ 


	תקנון מבצע טרייד אין 2012
	כללי

