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   בתנאים אטרקטיביים במימון והיתרה  טרייד אין במחיר מחירוןמבצע תקנון 

"כלמוביל"(  –ידי כלמוביל בע"מ )להלן -אולמות התצוגה של מיצובישי המורשים על כל: מקום עריכת הפעילות .1
 .לזמן מזמן כלמוביל שתקבע כפי או

הזכות להפסיק את המבצע בכל עת ללא כל  כלמוביל שומרת לעצמה את .31.8.2020 - 26.7.2020: מבצעהתקופת  .2
 .הודעה מוקדמת

: בלבד הבאים מהדגמים מיצובישימתוצרת  /יםחדש /יםרכב: מבצעה במסגרת למכירה המוצעים הרכב כלי .3
 - ולהלן)לעיל  טרייטוןו/או  ASXו/או  אאוטלנדר/או ו' אטראז/או וקרוס  אקליפס/או ו סטאר ספייס

 "(. /יםהרכב"

על  יחתוםזה  בכללו), יעמוד בכלל התנאים המנויים בתקנון זה הרכב אתמכלמוביל : לקוח שיזמין המבצע תיאור .4
 החדש הרכב רכישת במסגרת זכאי יהא, (בלבד המבצע בתקופת הנלווים המסמכים כלל ועלמסמכי הזמנת הרכב 

 :להלן המפורטות להטבות

אין )המרה( לרכבו המשומש של הלקוח בתנאים -אפשרות לביצוע עסקת טרייד - מחירון במחיר אין-טרייד .4.1
יעמוד ערך הרכב המשומש כאמור על מחיר מחירון לוי יצחק )על כלל ההפחתות  םבמסגרת אטרקטיביים

 תבוצע המשומש הרכב רכישת. )נספח א'( "בהמצאין -בכפוף לתנאי תקנון זה ותקנון הטרייד הכלהמנויות בו( 
במחיר  משומשה כבהר לרכישת התחייבותה. "(כט"א" -)להלן  בע"מ אין-טרייד כלמוביל חברת תבאמצעו

"ב, המצאין -מחירון כאמור מתייחסת אך ורק לרכבים העונים לכל התנאים הרשומים בתקנון הטרייד
 וחתימה רכב כלי לבדיקת מוסמך בדיקה במכון בדיקה ביצוע לגרוע מבלי אך)לרבות  הוראותיו לכל ובכפוף

 הבדיקה לאחר ייקבע המשומש הרכב של הסופי המחיר(. כלמוביל בקבוצת כמקובלאין -טרייד הסכם על
 מחיר תוספת תינתן לא ספק הסר למען"מ. בעאין -טרייד כלמוביל חברת של דעתה לשיקול ובהתאם כאמור

 .הרישוי בעלויות מספר/או ו"מ ק ו/או שימוש חודשי תחשיב בשל המשומש הרכב למחירון

מובהר כי ממחיר הרכב ) 45%במידה שעבור רכישת הרכב ישלם הלקוח מקדמה בשיעור של לפחות  – מימון .4.2
לעיל יכול להוות את המקדמה כאמור ככל שמחירו  4.1אין כאמור בסעיף -הרכב המשומש בעסקת הטרייד

הרכב באמצעות  הלקוח יהא זכאי לשלם את יתרת התמורה עבורממחיר הרכב(,  45%גבוה משיעור של 
כמקובל בתנאים  "(כפ"מ" -( )להלן 54683נטילת מימון מחברת כלמוביל פתרונות מימון לרכב )מ.רישיון 

יהיו , ועל מנת שהתשלומים החודשיים במסגרת מבצע זה. מתן המימון כפוף לשיקול דעתה של כפ"מ. אצלה
ממחיר  55%לא יועמד מימון בשיעור העולה על , של המבצע הנ"ל סכומים המפורטים במודעות הפרסוםב

אגרת הרישוי אינה נכללת בעסקת המימון והיא תשולם הרכב, אלא בכפוף לשיקול דעתה של כפ"מ בלבד. 
במעמד הרכישה. למען הסר ספק, הצעות המימון לרבות אך מבלי לגרוע שיעור הריבית כפופות לאישור כפ"מ 

 .וכן לחתימת הסכם מימון כמקובל אצלה

 כללי .5

ו/או  שבמבצע הרכביםכלמוביל שומרת לעצמה את הזכות לשנות את כללי ונהלי המבצע, לשנות את מחיר  .5.1
לפי שיקול דעתה הבלעדי של  הכללקצר ו/או להאריך ו/או לבטל את המבצע בכל עת בלא הודעה מראש, 

 כלמוביל.

מים אחרים כלשהם בדבר המבצע לפרסו זההתאמה כלשהי בין הוראות תקנון -בכל מקרה של סתירה ו/או אי .5.2
 תקנון לכל דבר ועניין.הלרבות בעיתונות, תגברנה הוראות 

רישומי כלמוביל ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא למבצע זה ו/או  .5.3
 .ללקוחות

כפל מבצעים. למען הסר ספק, לא תינתנה במסגרת המבצע פרט למפורט בתקנון זה הטבות כלשהן מכל  אין .5.4
 מין וסוג שהוא, אלא בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של כלמוביל. 

 .בלבד פרטיים לקוחות במבצע להשתתף זכאים .5.5

עומדת הזכות להעניק ללקוח הטבות לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי של  לכלמובילהסר ספק,  למען .5.6
 כלמוביל גם אם לא עמד הלקוח בהוראות תקנון זה.

  .כאחד ונקבה לזכר מיועד אך זכר בלשון מנוסח התקנון .5.7

 
  



 2020יולי 

 במחיר מחירון טרייד איןמבצע תקנון  -א'  נספח
 זכאות להשתתף במבצע .1

טבלת האקסל עמודת 'דגם רכב ישן' בב המפורטים הדגמים מבין משומשתעל מכונית הנו במי שזכאי להשתתף במבצע 
 מכלמוביל בע"מ, במסגרת המבצע שנספח א' זה מצורף לו, ירכוש אשר"( ותהמוחלפת/ ות/המכונית" -)להלן  ב"המצ

מופיע באותה שורה בטבלה בה  'ברכישת רכב חדש מדגם מיצובישי'בעמודת מאחד מבין הדגמים הנקובים  רכב חדש
 .כדלקמן זה בתקנוןריטריונים המפורטים שהמכונית המוחלפת עומדת בקבכפוף לכך זאת המכונית המוחלפת, דגם 

 במבצע: להשתתפות זכאות לצורך המוחלפתהמכונית  לעמוד חייבת בהם הקריטריונים להלן .2
 .בלבד בעלת תיבת הילוכים אוטומטית הנה המוחלפת המכונית .א
 .בלבד 1820-1520 השנים ביןעל הכביש  עלתההמכונית המוחלפת  .ב
 '(.בפרטית בלבד )לא השכרה, חברה או ליסינג וכיו"והנה בבעלות  היתהויד ראשונה  הנההמוחלפת  המכונית .ג

בהתאם לשנת  "בהמצהנקוב בטבלה  הקילומטרים מספר על יעלו לא המוחלפת המכונית שגמאה הקילומטרים .ד
"ב יערך לגביהם תמחור המצ בטבלהאשר גמאו מרחק נסיעה החורג מהרשום  מכוניות. הרכבשל  לכביש העלייה

 .כט"אפרטני לפי שיקול דעת 

 יום לפחות. 120"א תיוותר למכונית המוחלפת תקופת רישוי בת לכטמסירת המכונית המוחלפת  במועד .ה
 .ערך ירידת משום בהם שישות למכונית המוחלפת אין פגיעות בשלדה/גג/עמודים/קורות/פגיעת ברד או פגיע .ו
  .תקין במצבהמכונית המוחלפת הינם מקוריים ו שלהמנוע ותיבת ההילוכים  .ז
פי ובהתאם להוראות יצרן הרכב במרכזי שרות מורשים -במכונית המוחלפת בוצעו טיפולים תקופתיים סדירים על .ח

ממועד מסירת המכונית המוחלפת לכט"א  .שיומצאו לכט"א כדיןמס פי דין, וטיפולים אלו מגובים בחשבוניות -על
פי הוראות -על מסירת המכונית המוחלפת לכט"אועד למועד ביצוע הטיפול התקופתי שיש לבצע ברכב לאחר מועד 

 ק"מ. 5,000 -וכן קילומטראז' שלא יקטן מימים  120-לא תקטן מתיוותר תקופה ש –יצרן הרכב 

 .במבצע משתתפות לא אישי ביבוא מוחלפות מכוניות .ט

עם מערכת גז ו/או חשמל ו/או מכוניות אשר הייתה מותקנת בהם מערכת גז לא משתתפות  מוחלפות מכוניות .י
 במבצע.

 למכוניותביקוש ירוד בשוק הרכב המשומש,  ותבעל למכוניותאין -"א שמורה הזכות לא לבצע עסקת טריידלכט .יא
 פגעו מברד.קורות או עמודים ו/או מכוניות שנב פגיעהשנפגעו בתאונת שילדה או 

 "א. בכטהסחר  לקתמח לאישור כפופה אין הטרייד עסקת .יב

"א וכן לביצוע בדיקה של המכונית במכון בדיקה מורשה כטידי -אין כפופה לבדיקה המכונית על-הטרייד עסקת .יג
בין היתר  האין ו/או מתן מחיר מחירון לרכב מותנ-מוסמך מטעם משרד התחבורה כמפורט להלן. עסקת הטרייד

"א כטרצונה של  לשביעות"א וכן תוצאות הבדיקה של מכון הבדיקה כאמור תהיינה כט שלבכך שתוצאות הבדיקה 
ותשקפנה מצב תקין באופן מושלם של המכונית ללא כל פגם ו/או ליקוי ו/או תקלה ו/או נזק ו/או פגיעה כלשהם. 

"א כט, במכונית כלשהם פגיעה/או ו נזק/או ו תקלה /אוו ליקוי/או ו פגם יתגלה"ל הנ ותהבדיק ובמסגרתבמידה 
אין להתנותה בתנאים )כגון, אך מבלי לגרוע, שינוי -הטרייד עסקתתהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסגת מ

לתקן על  הלקוח; חיוב ותמחיר המכונית, קיזוז עלות התיקונים בגין הליקויים/הנזקים שנתגלו במסגרת הבדיק
 לא תהא כל טענה בשל כך. וללקוחקים/הליקויים שנתגלו כאמור וכיו"ב לפי שיקול דעת כלמוביל(, חשבונו את הנז

 הצדדים. 2אין אינו חתום ע"י -"א במידה והסכם הטריידכטהטרייד אין אינה מחייבת את  עסקת .יד

מצב המכונית המוחלפת ובין מצבה בפועל ביום מסירת המכונית  תיאור בין התאמות אי או חוסרים ויתגלו במידה .טו
המוחלפת ו/או במידה ויתגלה כי המכונית המוחלפת אינה עומדת אחר התנאים המנויים בתקנון זה לעיל, תהא 

 "א רשאית בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי לבטל את עסקת הטרייד אין.כט

 תנאי העסקה .3
מחירון כולל את כל הניכויים בהתאם לפרמטרים הקבועים במחירון לוי יצחק, ה מחיר.   למען הסר ספק, מובהר כי א

. למען הסר יצחק לוי במחירון המופיע כפי אין טרייד לחברות רכב מכירת בגין 12% של הפחתה במפורש לרבות
 .ברישוי בעלויות ומספר"מ ק, ספק לא תינתן תוספת מחיר למחירון בשל תחשיב חודשי שימוש

 "מ התקף ביום ביצוע העסקה ובכפוף לכל תנאי ההזמנה.בעיהיה עפ"י מחירון כלמוביל  החדשים הרכבים.   מחיר ב
ותוחזר המכונית לאחר התאריך הנ"ל,  במידהלכל חודש.  31"א תבוצע עד תאריך לכטהמוחלפת  המכוניותמסירת  . ג

 . המוחלפת המכוניתשל החודש העוקב כפופה למחירון  תהאהעסקה 
  משרד התחבורה.  מטעם"א בדיקת רכב ממכון בדיקה מורשה לכטיספק  הלקוח . ד

 צוע העסקהיב .4
 בע"מ. מכלמובילהחדש שירכוש  הרכבא.  לקוח הזכאי להשתתף במבצע ימלא טופס הזמנת רכב לגבי 

 .המוחלפת המכונית"א לבין הלקוח הסכם לרכישת כט ביןב.  ייחתם 
בע"מ  לכלמובילהלקוח  ישלםכפי שנקבע ואת היתרה  המוחלפת המכוניתהחדש ינוכה המחיר של  הרכבג.  ממחיר 

 .החדש הרכבבהתאם לתנאי ההזמנה של 
מכל עיקול שעבוד וחוב לצד שלישי  יהא נקייהחדש כשה הרכב"א במעמד מסירת כטימסר לידי ת המוחלפת המכוניתד.  

"א לכטימסור הלקוח  המוחלפת המכוניתלמצבו ביום חתימת הסכם המכר. יחד עם  הזההא במצב יכלשהוא וכן שה
 והיסטורית ההמוחלפת, ספר הנהג של המכונית, רישיון תקינים שלטים+  המוחלפת המכונית שלמפתחות  2את 

 טיפולים מלאה.
"א תהא זכאית לבטל את עסקת כטהחדש וכן  הרכבכלמוביל בע"מ תהיה זכאית לבטל את העסקה עם הלקוח לגבי  ה. 

 המכרו/או את הסכם  החדש הרכבמכירת המכונית המוחלפת אם התברר כי הלקוח הפר את תנאי ההזמנה לגבי 
נזקים וההוצאות שנגרמו או את תנאי המבצע כמפורט בתקנון זה ולחייב את הלקוח בכל ה המוחלפת המכוניתלגבי 

 ך.לה עקב כ
 
 
 
 
 


