
 במתנה iPhone\רחפן  תקנון מבצע

 

 עורך המבצע    .1

  autoshop.co.ilאתר אוטושופ ידי -המבצע נערך על

 

  פרטי המבצע   .2

  .פרטי המבצע הם כמפורט בנספח א' לתקנון זה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו    

 

 תקופת המבצע וכמות פריטים .3

מלאי המוצרים הכלולים במבצע, לפי  תקופת המבצע הינה כאמור בנספח א' לתקנון או עד לסיום

 אתרהמוקדם שבהם. הכמות המינימלית של הפריטים במבצע הינה כמפורט בנספח א' לתקנון. ה

להאריך או לקצר את תקופת המבצע לפי שיקול דעתה הבלעדי. לאחר סיום תקופת המבצע לא  רשאי

 .תהא ללקוח כל זכות שהיא בהתאם למבצע

 

 ההשתתפות במבצע .4

 .אתרהמבצע מיועד לכלל לקוחות ה    א.    

השתתפות במבצע מהווה הסכמה של הלקוח להוראות התקנון והתחייבות כי מעבר לזכויות     ב.    

המוקנות ללקוח במפורש בתקנון זה לא תהא ללקוח ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או 

 .סיבה שהיא, מכל יוו/או מי מטעמ וו/או מי מעובדי אתרתביעה כנגד ה

 

                                                  

 אחריות .5

  .ההשתתפות במבצע הינה באחריותו הבלעדית של הלקוח    א.    

 איישלא  יוו/או מי מטעמ וו/או מי מעובדי אתרמבלי לפגוע באמור לעיל מובהר בזה כי ה    ב.    

 .יגרמו בגין ההשתתפות במבצעבאחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה שי

 

 סמכות השיפוט והדין .6

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

 -בקשר עם התקנון ו/או המבצע לפיו יובאו להכרעה אך ורק בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל

 .יפו בלבד-אביב

 

 שונות .7

 .המבצע כפוף להוראות שבתקנון זה    א.    

את הזכות לשנות את תנאי המבצע ו/או להפסיקו ו/או לבטלו ללא הודעה  ושומר לעצמ אתרה    ב.    

  .מוקדמת

היה ותמצא אי התאמה או סתירה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום ביחס למבצע,     ג.    

 .והן אשר תקבענה תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות

לקוח אשר יעבור על הוראות תקנון זה ו/או על הוראות כל דין, לא יהא זכאי לכל זכות או     ד.    



  .הטבה בהתאם למבצע

על פי תקנון זה לא ייחשב ויתור על אותה זכות באותו מקרה  אתראי שימוש בזכות המוקנית ל    ה.    

  .ו/או במקרה אחר, דומה או שאינו דומה

  .ויאופשר לכל לקוח לעיין בו אתרתקנון המבצע ימצא במשרדי ההנהלה של ה    ו.    

בהשתתפותו במבצע מצהיר הלקוח ומאשר כי הוא מקבל עליו את הוראותיו של התקנון, כי     ז.    

ניתנה לו אפשרות לקרוא את התקנון והוא מסכים ומאשר כי תקנון זה והוראותיו יחולו עליו ויחייבו 

 .אותו לכל דבר וענין בכל הקשור במבצע

כלפי  במקרה שיוכח כי קיימת ללקוח עילת תביעה מוצדקת בכל הקשור והכרוך למבצע     ח.    

, יוגבל הפיצוי המקסימאלי לו יהא זכאי הלקוח, אם בכלל וזאת לאחר שיוכיח וו/או מי מטעמ אתרה

 .לא מעבר לכךאת תביעתו, עד לסכום ההטבה המוקנית במסגרת המבצע ו

ההטבה בהתאם למבצע אינה ניתנת להמרה. במידה ולא יממש הלקוח את ההטבה מכל     ט.    

 .סיבה שהיא, לא יהיה צורך לפצותו או לשנות את מהותה

  .שיקול דעת בלעדי לשנות את המבצע ו/או להחליפו אתרל    י.    

המפורטים בתקנון זה ניתנים לשינוי ו/או  כיו"בוכל נתון, פרט, מועד, מיקום, תנאי, דרישה     יא.    

 .אתרתיקון ו/או השלמה ו/או לוויתור והכול בהתאם לנסיבות ו/או לשיקול דעתה הבלעדי של ה

למעט זכותו של הלקוח להטבה או לזכות הכלולים במפורש במבצע )באם יעמוד בתנאים     יב.    

מכל טענה ותביעה הקשורים  ואו מי מטעמו/ אתרלקבלתם בהתאם לתקנון( הלקוח פוטר את ה

במישרין או בעקיפין במבצע. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הלקוח מאשר כי כל תקלה, שיבוש, 

אין שליטה עליהם או אשר מקורם בכח עליון, מלחמה, שביתה,  אתראיחור, שינוי וכדומה אשר ל

 .לא יזכו אותו לכל סעד או זכות מעשי טרור, 

 .בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצרכי נוחות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה ו/או לרבים    יג.    

  

 במתנה  iPhone\מבצע  רחפן –נספח א' 

 תמצית מבצע

 תקף לרוכשי רכבים מסוג טויוטה סיינה או טויוטה היילנדר בלבד  .א

 2017בספטמבר  15-1התאריכים תוקף המבצע בין  .ב

 יח' במלאי 10מינימום  .ג

באתר אוטושופ עבור  שמצויןבתנאי שהועבר התשלום המלא כפי הזכאות למתנה היא  .ד

 299,900ש״ח לא כולל אגרת רישוי לטויוטה סיינה; מינימום  289,900הרכב )מינימום 

 ש״ח לא כולל אגרת רישוי לטויוטה היילנדר(. 

)לבחירת הלקוח(,   Mavic Pro DJIמסוג או רחפן iPhone 7טלפון חכם המתנה,  .ה

 .תמסר ע"י נציג אוטושופ במעמד מסירת הרכב


