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 2020מאי  – "קורונה ביטוח" –ותקנון  תנאי מבצע 

 

חברת סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ )להלן: "סמלת" או "החברה"( , יבואנית רכבי "אלפא רומיאו"  .1

 .פרטיים בלבד זה ללקוחות בתקנון שיפורטו בתנאים" קורונה ביטוחמודיעה על מבצע מכירות " ,בישראל

יהיו לקוח"( )" שבמלאי בתקופת המבצעמהדגמים המשתתפים וחדש כהגדרתו להלן רכב  שירכשולקוחות  .2

 כמפורט ובכפוף להלן. זכות למימוש הטבותלקבל זכאים 

 :ומלאי המבצע תקופת .3

לפי  ,או עד גמר המלאי ,)כולל( 10/06/20020ליום  עד /05/202007המבצע הינה החל מיום  תקופת 3.1

 .מבניהםהמוקדם 

 במלאי.מדגמים שונים( יחידות ) 50מינימום  3.2

 :ותיאור המבצע במבצע המשתתפים רכביםה .4

  : רכבים חדשים לרכישה 4.1

 

 

 ("רכב חדש")להלן:  

 מע"מ.  המחירים כוללים 4.1.1

 אינם כוללים אבזור נוסף. מתייחסים לצבע לבן והמחירים  4.1.2

 .ללקוחות פרטיים בלבד )לא כולל לקוחות ליסינג, מוניות וכיו"ב(המבצע מיועד  4.2

כותרות סעיפי תנאי מבצע ותקנון זה ניתנו לשם נוחות ההתמצאות בלבד ולא יינתן להם משקל לצרכי  4.3

 פרשנותו.

 תנאי המבצע .5

תשוב מגפת הקורונה להכות במשק הישראלי ללקוח  מסירת הרכב החדש  החודשים ממועד    24ככל ובתקופת  

לתקופה בכל שכבות הגיל בתי הספר וגני הילדים מחדש של כלל באופן בו יורה משרד הבריאות על סגירת 

את ההטבות יהא זכאי לקוח לפנות לחברה ולקבל ( "אירוע קורונה חוזר")להלן: ימים  10רצופה של  יותר 

 למפורט להלן:  בכפוף  )כל אחת באופן חד פעמי( הבאות

 זכות לבקש הקפאת תשלומים 5.1

Alfa Romeo Giuliaקוד דגם
אגרת 

רישוי

 מחירון

2020

מחיר כולל 

רישוי

206Giulia Sport MY20 RWD 200hp₪ 3,366₪ 219,000₪ 222,366

205Giulia Monza MY20 RWD 200hp₪ 3,366₪ 259,000₪ 262,366

204Giulia Monza TI MY20 RWD 200hp₪ 3,366₪ 289,000₪ 292,366

203Giulia Veloce MY20 RWD 280hp₪ 4,731₪ 319,000₪ 323,731

Alfa Romeo Stelvioקוד דגם
אגרת 

רישוי

 מחירון

2020

מחיר כולל 

רישוי

209Stelvio Sport MY20 AWD 200hp₪ 3,366₪ 259,000₪ 262,366

212Stelvio Monza MY20 AWD 200hp₪ 3,366₪ 289,000₪ 292,366

208Stelvio Monza TI MY20 AWD 200hp₪ 4,731₪ 319,000₪ 323,731

207Stelvio Veloce MY20 AWD 280hp₪ 4,731₪ 349,000₪ 353,731



 
 

עם גורמים ממנים עמהם התקשרה החברה לקוח אשר ירכוש רכב חדש בעסקת מימון  5.1.1

 ממןיהא זכאי לבקש מהגורם המ המממן"( )"הגורם להעמדת מימון במסגרת מבצע זה

על פי עסקת המימון לתקופה אחת חב עדיין בהם הוא תשלומים  ,להקפיא ללא עלות

 .עד שלושה חודשיםרצופה של 

בתום תקופת הקפאה כאמור ימשיך הלקוח לבצע את התשלומים על פי עסקת המימון  5.1.2

תוארך בהתאמה ובאופן ישר לתקופת הקפאה (  נצברת  )קרן וריביתותקופת החזר המימון  

 כאמור.

ותטופל בהתאם למועדים   )עם העתק לחברה(בקשה להקפאה כאמור תועבר לגורם הממן   5.1.3

 הנהוגים אצל הגורם המממן.

וניתנת למימוש פעם אחת ללקוח )יד ראשונה( ולרכב החדש בלבד  הטבה זו היא חד פעמית   5.1.4

 בגין הרכב החדש.

 .זכות לבקש פריסה מחודשת של המימון 5.2

ותקופת החזר   הגורם המממן כהגדרתו לעילון עם  לקוח אשר ירכוש רכב חדש בעסקת מימ 5.2.1

 ממן לפרוסיהא זכאי לבקש מהגורם המחודשים  60 -המימון שנקבעה עימו פחותה מ

את תקופת   מחדש את יתרת התשלומים בהם הוא עדיין חב במועד בקשת ההטבה ולהגדיל

 החזר המימון בכפוף לאמור להלן:

 60לא תעלה על תה האמורה פריס /ר הארכתה לאחובכלל זה תקופת ההחזר  5.2.1.1

חודשים בסה"כ. משמע לקוח שמלכתחילה התקשר בעסקת מימון לתקופה של 

 חודשים לא יהא זכאי להטבה. 60

מן בהתאם לשיקול מעל ידי הגורם המ  יקבעוהתנאים לביצוע הפריסה המחודשת   5.2.1.2

לא דעתו ובכלל זה הריבית שתתבקש, בטחונות, מסמכים וכל תנאים אחרים. 

ויחולו תנאיה ור יהא רשאי לוותר על הטבה כאמור וח לתנאים כאמיסכים הלק

 של עסקת המימון המקורית.

ותטופל  )עם העתק לחברה(בקשה לפריסה מחודשת כאמור תועבר לגורם הממן  5.2.1.3

 בהתאם למועדים הנהוגים אצל הגורם המממן.

וניתנת למימוש פעם ללקוח )יד ראשונה( ולרכב החדש הטבה זו היא חד פעמית  5.2.1.4

 אחת בגין הרכב החדש.

 

    כות לבקש מהחברה לרכוש את הרכב החדש חזרה ממנוז 5.3

וככל שיתרחש אירוע קורונה חוזר כהגדרתו  ,לקוח שירכוש רכב חדש בתקופת המבצע 5.3.1

יפוטר הלקוח מעבודתו או ממועד אירוע הקורונה החוזר    ובתוך חודשלעיל וכתוצאה מכך  

את פעילותו העסקית כעצמאי ולא יחזור להיות מועסק או יחדש את פעילותו  יפסיק

א לקוח העסקית , לפי העניין, בתוך שלושה חודשים ממועד אירוע הקורונה החוזר, יה

זכאי לפנות לחברה ולבקש כי יירכש ממנו הרכב החדש חזרה )בין אם על ידי החברה ובין 

 וזאת בכפוף לתנאים להלן.בק"( -)"ביי על ידי מי מטעמה(

הלקוח יספק לחברה מסמכים ואסמכתאות להנחת דעתה כי אכן פוטר מעבודתו  5.3.1.1

ולא שב לעבודתו כתוצאה מאירוע הקורונה החוזר  הפסיק את פעילותו העסקית    /

 פעילותו בתוך שלושה חודשים ממנו.

 .הרכב מסירתחודשים ממועד  24טרם חלפו  5.3.1.2



 
 

הרכב נקי וחופשי מכל משכון, עיקול או שעבוד או זכויות צדדים שלישיים.  5.3.1.3

 הלקוח יספק מסמכים כפי שיידרש.

ייקבע על בסיס מחירון לוי יצחק על פי הפירוט להלן ובהפחתות  בק-מחיר הביי 5.3.1.4

 .בק"( –)"מחיר הביי  המפורטות להלן

הלקוח יחתום על כל המסמכים הנדרשים ובכל זה הסכם רכישה, העברת בעלות  5.3.1.5

 וכיו"ב.

שככל ויתרת חובו של ככל והלקוח התקשר בעסקת מימון לרכישת הרכב הרי  5.3.1.6

שהחברה תעביר ישירות לגורם בק הרי  -חיר הבביהלקוח לחברת המימון נמוך ממ

בק את יתרת הכספים אותם חב הלקוח לגורם המממן -המממן מתוך מחיר הביי

על פי עסקת המימון ואת ההפרש, ככל שיהא כזה, ללקוח. עלה חובו של הלקוח 

-הרי שהחברה תעביר ישירות לגורם המממן את מחיר הביי ,בק-הביי מחירעל 

 יתרת חובכל ובאחריותו הבלבדית ישא וישלם ח על חשבונו הלקובק במלואו ו

 כאמור וישלמה ישירות לגורם המממן.

 הלקוח יהא אחראי לקבל את כל ההסכמות הנדרשות מחברת המימון. 5.3.1.7

מחיר המחירון אשר יהווה בסיס לקביעת המחיר כאמור לעיל של הרכב, יהא על  5.3.1.8

לאחר ההפחתות הנקובות בסיס ספר המחירון הרשמי של "לוי יצחק" ובכלל זה 

יום מקבלת בקשת   30השלמת העסקה אך לא יאוחר מזה התקף  בו, התקף במועד  

. ממחיר כאמור תהא להלן 5.3.1.10בהתאם לאמור בסעיף  המימוש מהלקוח

. כמו כן ובנוסף, מחיר הרכב להלן 5.3.1.9בסעיף הפחתה נוספת לפי הפירוט 

 , הסייגים)ובכלל זה בדיקה במכון בדיקה( םכפופים גם לתנאיבק  -הבייותנאי 

 :כדלקמןוהפחתות נוספות 

הרכב רשום ברישיון הרכב על שם הלקוח בבעלות פרטית ויד  5.3.1.8.1

 ראשונה

לא בוצע שינוי ו/או תיקון ברישיון הרכב, ברכב לא נעשו שינויים  5.3.1.8.2

שינוי ו/או תיקון ברישיון הרכב ופרטי הרכב הרשומים המחייבים 

 בחברה זהים לפרטים הרשומים ברישיון הרכב.

כל הטיפולים ברכב בוצעו בהתאם להוראות יצרן/יבואן. בספר  5.3.1.8.3

 הטיפולים של הרכב רשומים כל הטיפולים שבוצעו ברכב.

 הלקוח הציג היסטורית טיפולים של הרכב לשביעות רצון החברה. 5.3.1.8.4

אים כל החלקים ו/או האביזרים שהיו קיימים ברכב בעת ברכב נמצ 5.3.1.8.5

 מסירתו ללקוח.

הרכב נקי מכל שיעבוד ו/או עיקול ו/או משכון ו/או זכות כלשהי לצד  5.3.1.8.6

 ג'.

ככל וקיימת הלוואה בגין הרכב מאת גורם מממן תחולנה הוראות  5.3.1.8.7

 לעיל. 5.3.1.6סעיף 

הרכב לא היה מעורב בתאונה שיש בגינה ירידת ערך ביטוחית ו/או  5.3.1.8.8

 מסחרית.

הרכב נמצא במצב תקין מכנית וחיצונית ללא פגיעות פח וצבע .  5.3.1.8.9

במידה ויש ליקויים מכאניים או חיצוניים ללקוח יוצע לפי בחירתו 



 
 

ם באופן עצמאי ולמסור את הרכב כשהוא תקין לחלוטין או לתקנ

שעלות התיקון הנדרשת תקבע על פי שיקול דעת החברה ותופחת 

 ממחיר הרכב.

 חודשים. 12-ק"מ ב 20,000הרכב עבר לכל היותר  5.3.1.8.10

רישיון הרכב יהיה בתוקף לכל הפחות לתקופה של חמישה חודשים  5.3.1.8.11

 נוספים מיום הרכישה חזרה.

 

 ההפחתה הנוספת: 5.3.1.9

 מסירתחודשים ממועד    12ככל והטבת הביי בק מומשה בטרם חלוף   5.3.1.9.1

   .17%הפחתה נוספת בשיעור של  -הרכב 

מסירת חודשים ממועד    24ככל והטבת הביי בק מומשה בטרם חלוף   5.3.1.9.2

 13%הפחתה נוספת בשיעור של  הרכב

דואר ו   kfirt@mca.co.ilדוא"ל בכתב בבקשה לבייבק כאמור תועבר לחברה  5.3.1.10

א פתח תקווה. לידי תפעול מערך 6חברת סמלת, המגשימים  – לכתובת רשום

הלקוח מתחייב לוודא   ותטופל בהתאם למועדים הנהוגים אצל החברה.  המכירות

 התקבלה אצל החברה. כי בקשת הביי בק *8181טלפונית בטלפון מס' 

 הטבה זו היא חד פעמית ללקוח )יד ראשונה( ולרכב החדש בלבד. 5.3.1.11

 ודגשים נוספים ההטבותלקבלת תנאים  6

 :כלל ויתקשר בהם הלקוח עסקאות המימון 6.1

הגורם הממן כהגדרתו  באמצעות יבוצעווההטבות לעיל הנלוות להם המימון  עסקאות 6.1.1

בכפוף להסכם ולאישור להעניק מימון ללקוח ולעיל והיא כפופה להסכמת הגורם המממן  

 .לשביעות רצונו הגוף המממן, ועפ"י תנאיו והמצאת מסמכים נדרשים

כפי הלוואה ינתן ללקוח ככל ותאושר על ידי הגורם המממן תהמימון  עסקה במסגרת 6.1.2

לגורם  .חדש מהחברהרכישת רכב חדש לוזאת הסכום שיאושר על ידי הגורם המממן 

, ואין כל התחייבות כי את שיעור המימון שיועמד ללקוחהמממן נתונה הזכות לקבוע 

 הלקוח יהא זכאי למלוא סכום המימון או בכלל.

במספר ההלוואה )כפי גובהה שיקבע על ידי הגורם המממן( תוחזר לגורם המממן  6.1.3

קבעו על ידי ובכפוף ליתר תנאי ההלוואה כפי שי כפי שיקבע תשלומים חודשיים רצופים

 הגורם המממן. 

 סכום ההלוואה יועבר במלואו על ידי הגורם המממן לחברה . 6.1.4

הלקוח ישלם לחברה מקדמה ואת יתרת מחיר הרכב )לפי הדגם הרלוונטי הנרכש(  6.1.5

 בהפחתת סכום המימון שהתקבל בפועל מהגורם המממן בגין הלקוח.

בהתאם  גורם המממןשל הלקוח הינן המימון וההלוואה לאחריות וביצוע עסקאות  6.1.6

, אם בכלל, הינה המימון וההלוואההבלעדית. יובהר כי עסקת  וובאחריותו לשיקול דעת

 .הגורם המממן והמוחלט של יהבלעדו בהתאם לשיקול דעת

 ושעבוד ודמי משכון הרכב ממחיר %1.5  של הקמה בנוסף לאמור ישא הלקוח בעמלת 6.1.7

 המממן.  לגורם מ"שניהם בצירוף מע 350₪ בסך

 אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרום לחיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 6.1.8

mailto:kfirt@mca.co.il


 
 

 

 רכב חדש מהדגמים המשתתפיםהלקוח חתם על הסכם לרכישת קבלת ההטבות מותנית בכך כי  6.2

 .ועמד בכל תנאיו בתקופת המבצע )להלן: "ההזמנה"(

 הכנקוב בהזמנבמעמד ביצוע ההזמנה, הלקוח שילם מקדמה  6.3

לרבות אגרת  מהמועד הנקוב בהזמנהימי עסקים ולא יאוחר  7הלקוח שילם את מלוא התמורה תוך  6.4

 רישוי, תוספות ככל שהוזמנו והסדרת האישורים הנדרשים.

 הלקוח לא ביטל את העסקה. 6.5

אך ורק בתום תהליך רכישת הרכב ובכפוף לתשלום מלוא  לקבל את ההטבותהלקוח יהיה זכאי  6.6

 הסכם הזמנת הרכב ורישום הרכב על שם הלקוח. התמורה על פי תנאי

 וחתימה על הסכם הזמנה.  העסקהלא ניתן לשריין/לשמור רכב לרוכש ללא קבלת מקדמה על חשבון  6.7

 הנדרשים  האישורים  והסדרת  שהוזמנו  ככל  תוספות,  רישוי  אגרתתשלום   לרבותיש לבצע גמר תשלום   6.8

 כי הרכב מוכן לשחרור ממכס. החברהעבודה מיום קבלת הודעת  ימי 7בתוך 

במועד הנ"ל כמוהו כביטול העסקה ע"י הלקוח, והחברה תהיה רשאית והתנאים אי השלמת התשלום  6.9

ותבוטלנה כל ההנחות / ההטבות על פי מבצע   להציע את הרכב למכירה ללקוח אחרלבטל את העסקה ו

 .זה

 .ההטבותתבוטלנה  – תבוטל וההזמנה במידה 6.10

ו/או הטבה  , הנחהכל זיכוי נולא יינתההטבות או כל חלק מהן אינן ניתנות להמרה או החלפה.  6.11

או חלקן והן אינן ניתנות להמרה או  המוצעת במסגרת מבצע זה ותמימוש מלוא ההטב-אחרת בגין אי

 או/ו להסבה ניתנות ואינן, שרכש לרכב החדש והן עצמו ללקוח הן ההטבות הינן אישיות .העברה

 .הרכב מכירת של במקרה גם, ו/או ללקוח אחר אחר לרכב או/ו כלשהו שלישי לצד להעברה

 בדבר כלשהם אחרים פרסומים וביןתנאי מבצע אלו  בין התאמה אי או סתירה של מקרה בכל 6.12

 . אלו הוראות תגברנה – אחר אמצעי ובכל בעיתוניםברדיו , בטלוויזיה לרבות, המבצע

 בחתימתו מותניתורכישת הרכב  הרכב הזמנת הסכם מתנאי לגרועהמבצע כדי בתנאי באמור  אין 6.13

. במקרה של סתירה יגברו הוראות הסכם ו/או תנאי עסקת המימון )ככל שנלקח מימון( לו וכפופה

 או עסקת המימון, לפי הענייןב הזמנת הרכ

 בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והכוונה הינה לנשים וגברים כאחד. יםמנוסח תנאים אלו 6.14

 הייחודית השיפוט סמכות. בלבד הישראלי הדין הוא ממנו הנובע וכל תנאים אלו על החל הדין 6.15

 . אביב-בתל המוסמכים המשפט לבתי נתונה והבלעדית

 שלא שאיר והלקוח, במבצע להשתתפות בקשר הצדדים וחובות זכויות אתממצים  תנאים אלו 6.16

 .תנאי המבצע על ולוותר בו להשתתף

 .מבצעים כפל אין 6.17

 C-00001605וד מבצע מס': ק 6.18

 01/20על פי מחירון מס': החדשים  הרכבים מחירי 6.19

צריכת הדלק בפועל עלולה להשתנות היות והיא מושפעת מגורמים שונים ובכללם אופי הנהיגה  6.20

 ותנאי הדרך.

 .ל.חט 8.1

 

 



 
 

 אישור הלקוח לתנאי תקנון 

 _______________________ :הזמנה מספר   תאריך: ________________ 

  ___________________________ :ז"ת מס                ______________________ :הלקוח שם

 _____________נציג המכירות:   וחותמת חתימה  :___________________ הלקוח חתימת

 

 

GIULIA 

 
 

 

 

STELVIO 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


