
 .תנאי ההטבה – ""חבילת שקט

יצרן וספר הרכב לטיפולים תקופתיים והגדרות הכלולים בהטבה הינם אלו בהתאם להוראות והרכיבים הטיפולים  .1.1

ק"מ / שנה )מקבלת הרכב / טיפול קודם, בהתאמה לפי העניין(, לפי המוקדם  20,000המתבצעים כל  ושגרתיים

 מביניהם.

 
, 98אבשלום גיסין רחוב פרמיום בפתח תקווה בלבד בכתובת: סמלת הארצי במרכז השירות וביצוע למימוש  .1.2

 . פתח תקווה

 
קשר עם מרכז השירות יש ליצור  – באחריות הלקוחהנו תיאום מועד הטיפול מול מרכז השירות מעקב אחר ו .1.3

 .03-7910002קודם למועד הנדרש לטיפול בטלפון מס' 

 
וזמן ביצוע הטיפולים בהתאם לזמינות, לוחות הזמנים ויכולות זמינות ביצוע הטיפול בהתאם לנהלי מרכז השירות.  .1.4

לתיאום מבעוד  הלקוח יפעל, בהתאם נמליץ כי לקוחבמועד הנדרש ל אותםולא ניתן להבטיח  מרכז השירות

 מועד.

 
 .לטיפול שווי ההטבה: בהתאם למחירון מרכז השירות כפי שיהא במועד הרלוונטי .1.5

 
איזה מהטיפולים במועדים / ק"מ לעיל במרכז השירות המורשה  ולא יבוצעומובהר כי תוקף ההטבה יפוג ככל  .1.6

 כאמור.

 
כל בדיקות ו/או טיפולים ו/או תיקונים או חלפים נוספים ו/או אחרים ו/או בדיקה : )א( המבצע וההטבה לא יחולו על .1.7

מגבים \נורות\חלקי בלאי )בלמים; )ב( מש אחר כלשהוע תאונתי או נזק משתו/או טיפול ו/או תיקון לאחר אירו

 .וכו'(

 
-כל זיכוי, הנחה ו/או הטבה אחרת בגין אי יינתנוההטבה או כל חלק ממנה אינה ניתנת להמרה או החלפה. לא  .1.8

 הההטבה הינה אישית הן ללקוח עצמו והן לרכב הנרכש הרשום על שמו, ואינמימוש מלוא ההטבה או חלקה. 

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

 
 תנאים אלו ממצים את תנאי ההטבה, והנך רשאי שלא לממשה ולוותר עליה. .1.9

 תנאים למימושה.והאשר מפרטת את היקף האחריות , חוברת אחריות ושירות תימסרחשוב לציין כי בעת קבלת הרכב 

הם אף כמובן החריגים הכלולים בסעיף "לא נכלל באחריות" שבחוברת האחריות, מוחרגים וסף לאמור לעיל בניובהר כי 

  מהטבת הטיפולים מעלה בהתאמה.

 שקט.אנו תקווה כי הטבה לעיל אך תוסיף להנאתך מהרכב ותספק לך 

 ,בברכה

 סמלת מוטורס בע"מ

 

 


