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 ותנאי מבצע ביזנס סייל תקנון

 

 ללקוחות פרטיים בלבד. ביזנס סייל, מודיעה על מבצע פיאט וראם, יבואנית רכבי "(החברהחברה ישראלית לרכב בע"מ )להלן: " יפנאוטו

 :ומלאי המבצע תקופת .1

 .מבניהםלפי המוקדם  ,או עד גמר המלאי ,)כולל( 6.3.2020ליום  עד 20203.5.המבצע הינה החל מיום  תקופת .1.1

 במלאי.מדגמים שונים( יחידות ) 50מינימום  .1.2

 ע"פ שיקול דעתה הבלעדי. והכול זה למבצע המוקצה הרכבים מלאי את להגדיל/או ו המבצע תוקף את להאריך הזכות את לעצמה שומרת החברה .1.3

  .והיא רשאית לתקן ו/או לעדכן תקנון זה בכל עת הבלעדי דעתה שיקול"פ וע מוקדמת הודעה כל ללא המבצע את להפסיק יתארש החברה .1.4

 .זה תקנון הוראות של והסכמה , אישורקבלה תהווה המבצע בתקופתעל ידי לקוח  חדש רכב רכישת. זה תקנון להוראות כפופה במבצע השתתפות .1.5

 זה ניתנו לשם נוחות ההתמצאות בלבד ולא יינתן להם משקל לצרכי פרשנותו.כותרות סעיפי תנאי מבצע ותקנון  .1.6

 

 :במבצע המשתתפים רכביםה .2

 .(")"רכב חדש מדגמים שונים אשר במלאי החברה וראם דוקאטורכבי  רכבים חדשים לרכישה: .2.1

-גבוה , דוקאטו חד קבינה וארגז, דוקאטו ארוך-דוקאטו קצר נמוך קל , דוקאטו קצר/נמוך , דוקאטו בינוני/נמוך , דוקאטו בינוני/ גבוה , דוקאטו ארוך פירוט הדגמים:

כ"ס  180גבוה -כ"ס , דוקאטו דאבל קבינה וארגז , דוקאטו סופר ארוך/גבוה , ,דוקאטו סופר ארוך 180גבוה  –, דוקאטו ארוך  כ"ס , דוקאטו חד קבינה שלדה 014 גבוה

 .כ"ס XL 180ודוקאטו 

לעיל ויבצעו את מלוא התשלומים וההתחייבות על פיו  בתקופת המבצעשיתקשרו עם החברה בהסכם להזמנת רכב חדש כהגדרתו המבצע מיועד ללקוחות פרטיים בלבד  .2.2

 (. "לקוח")

 המבצע  פרטי .3

 דיילי איווקולרוכשים  מסלול אפשרות קבלת הצעת מימון .3.1



( עמהם הסכימה  החברה על העמדת מימון במסגרת המבצע והיא כפופה "הגורם המממן"עסקאות המימון ככל שתאושרנה יבוצעו באמצעות גורם/מים מממן/נים ) .3.1.1

  ולאישור הגוף המממן, ועפ"י תנאיו והמצאת מסמכים נדרשים לשביעות רצונו. להסכמת הגורם המממן להעניק מימון ללקוח ובכפוף להסכם

מחיר כולל  תיאור חומר
 מע"מ

שיעור 
 הנחה

מחיר לאחר 
 הנחה

מחיר לאחר  אגרת רישוי
 הנחה וכולל אגרת

 רישוי

 140בינוני גבוה )  E6Dדוקאטו 
 כ"ס(

274,950 45,000 229,950 2,108 232,058 

חד קבינה עם   E6Dדוקאטו 
 כס( 140ארגז )

286,650 45,000 241,650 2,108 243,758 

 3510קצר/נמוך   E6Dדוקאטו 
 כ"ס 140

257,400 45,000 212,400 2,108 214,508 

אוטו' ארוך גבוה  E6Dדוקאטו 
 כ"ס( 140)

304,199 45,000 259,199 2,108 261,307 

אוטו' ארוך גבוה  E6Dדוקאטו 
 כ"ס( 180)

315,900 45,000 270,900 2,108 273,008 

אוטו' בינוני גבוה  E6Dדוקאטו 
 כ"ס( 140)

292,500 45,000 247,500 2,108 249,608 

אוטו' דאבל קבינה  E6Dדוקאטו 
 180עם ארגז )

333,450 45,000 288,450 2,108 290,558 

אוטו' חד קבינה  E6Dדוקאטו 
 כ 140עם ארגז )

304,200 45,000 259,200 2,108 261,308 

אוטו' קצר נמוך  E6Dדוקאטו 
 כ"ס( 140)

280,800 45,000 235,800 2,108 237,908 

אוטו' קצר/נמוך  E6Dדוקאטו 
 כ"ס 140 3510

274,950 45,000 229,950 2,108 232,058 

אוטו. ח.קבינה  E6Dדוקאטו 
 כ"ס 180שלדה 

310,050 45,000 265,050 2,108 267,158 

ידני ארוך גבוה  E6Dדוקאטו 
 כ"ס( 140)

286,650 45,000 241,650 2,108 243,758 

ידני ארוך גבוה  E6Dדוקאטו 
 כ"ס( 180)

298,350 45,000 253,350 2,108 255,458 



 

 

 

 

 

 

 

מהחברה ובכפוף לתשלום מקדמה חדש פיאט דיילי רכישת רכב לוזאת  ₪  1990עד סך של הלוואה ינתן ללקוח ככל ותאושר על ידי הגורם המממן ת העסקה במסגרת .3.1.2

מימון בסכום מופחת מהאמור או כלל לא, ו/או בתנאי  ןלגורם המממן נתונה הזכות לקבוע כי ללקוח יינת .בשיעור שיקבע, תשלומים חודשיים ותשלום בסוף תקופה

 ייבות כי הלקוח יהא זכאי למלוא סכום המימון או בכלל.החזר אחרים ואין כל התח

תשלומים חודשיים  48, ₪ 50,000מקדמה בסך הינו מסלול ה)ללא תוספות ושדרוגים( לדגם דיילי ארוך אוטומט לשם המחשה ההלוואה )ככל שתאושר כאמור(  .3.1.3

ובכפוף  כפופים לעליה בריבית הפרייםואשר  1.5%ריבית פריים + קרן + על  . תשלומי המימון מבוססים₪ 80,000ותשלום בסוף תקופה בסך  ₪ 1,990בסך רצופים 

 ליתר תנאי ההלוואה כפי שיקבעו על ידי הגורם המממן. 

 

 סכום ההלוואה יועבר במלואו על ידי הגורם המממן לחברה . .3.1.4

 
 המימון שהתקבל בפועל מהגורם המממן בגין הלקוח כמפורט.הלקוח ישלם לחברה מקדמה ואת יתרת מחיר הרכב )לפי הדגם הרלוונטי הנרכש( בהפחתת סכום  .3.1.5

 
, אם בכלל, המימון וההלוואההבלעדית. יובהר כי עסקת  וובאחריותו בהתאם לשיקול דעת של הגורם המממןלקוח הינן המימון וההלוואה לאחריות וביצוע עסקאות  .3.1.6

 .הגורם המממן והמוחלט של יהבלעדו הינה בהתאם לשיקול דעת

 
 2108באגרת רישוי לשנה ראשונה בסך של מור ישא הלקוח בנוסף לא .3.1.7

 
 המממן.  לגורם מ"שניהם בצירוף מע  ₪ 350 בסך ושעבוד ודמי משכון הרכב ממחיר 1.5%  של הקמה בעמלתוכן בנוסף לאמור ישא הלקוח  .3.1.8

ידני דאבל קבינה  E6Dדוקאטו 
 180עם ארגז )

315,900 45,000 270,900 2,108 273,008 

ידני חד קבינה  E6Dדוקאטו 
 כ"ס( 180שלדה )

292,500 45,000 247,500 2,108 249,608 

 180אוטו' ) XL E6Dדוקאטו 
 כ"ס(

339,300 45,000 294,300 2,108 296,408 

 180ידני ) XL E6Dדוקאטו 
 כ"ס(

321,750 45,000 276,750 2,108 278,858 



 
 אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרום לחיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. .3.1.9

 לקוח שירכוש רכב חדש מסוג פיאט דוקאטו יהא זכאי לקבל הנחה ממחיר המחירון של הרכב כדלקמן: במזומן הנחה לרוכשים פיאט דוקאטומסלול  .3.2

 

 המחיר מתייחס לדגם בסיסי ללא שדרוגים ותוספות.

 

 :יהא זכאי לקבל הנחה ממחיר המחירון של הרכב כדלקמן ראםלקוח שירכוש רכב חדש מסוג  מסלול הנחה לרוכשים ראם .3.3

מחיר כולל  תיאור דגם
 )₪(מע"מ 

מחיר לאחר  שיעור הנחה
 הנחה 

מחיר לאחר הנחה  )₪(אגרת רישוי 
 וכולל אגרת רישוי

NEW RAM 2500 LARAMIE 6.7L AT6 5S 280,683 7,000 273,683 2,108 275,791 

NEW RAM 2500 LARAMIE 6.7L AT6 6S 280,683 7,000 273,683 2,108 275,791 

NEW RAM 2500 LARAMIE 6.7L AT6 5S RB 286,533 7,000 279,533 2,108 281,641 

NEW RAM 2500 LARAMIE 6.7L AT6 6S RB 286,533 7,000 279,533 2,108 281,641 

NEW RAM 2500 LARAMIE 6.7L AT6 5S GOLD 304,083 7,000 297,083 2,108 299,191 

NEW RAM 2500 LARAMIE 6.7L AT6 6S GOLD 304,083 7,000 297,083 2,108 299,191 

NEW RAM 2500 LARAMIE 6.7L AT6 5S RB 
GOLD 

309,933 7,000 302,933 2,108 305,041 

NEW RAM 2500 LARAMIE 6.7L AT6 6S RB 
GOLD 

309,933 7,000 302,933 2,108 305,041 

NEW RAM 2500 LIMITED 6.7L AT6 5S 327,483 7,000 320,483 2,108 322,591 

NEW RAM 3500 BIG HORN 6.7L AT6 6S 400 Hp 298,233 7,000 291,233 2,108 293,341 

NEW RAM 3500 BIG HORN 6.7L AT6 6S 400 RB 304,083 7,000 297,083 2,108 299,191 

 

 מרחק סרנים שם הדגם

מחיר כולל 

 מע"מ

שיעור 

 הנחה 

מחיר לאחר 

 אגרת רישוי הנחה

מחיר לאחר הנחה 

 וכולל אגרת רישוי

 כ"ס אוט'140טון  3.8 ואן 6Dדיילי יורו 
3520  H1 269,100  64,000  205,100  2,108  207,208  

3520  H2 274,950  64,000  210,950  2,108  213,058  



3520L  H2 286,650  64,000  222,650  2,108  224,758  

4100  H2 298,350  64,000  234,350  2,108  236,458  

 כ"ס אוט'160טון  3.8 ואן 6Dדיילי יורו 

3520  H1 286,650  64,000  222,650  2,108  224,758  

3520  H2 292,500  64,000  228,500  2,108  230,608  

3520L  H2 304,200  64,000  240,200  2,108  242,308  

4100  H2 315,900  64,000  251,900  2,108  254,008  

 כ"ס כולל ארגז מקורי 160טון  5.2קבינה  חד 6Dדיילי יורו 

3450 
286,650  

64,000  222,650  2,108  224,758  

3750 64,000  22,650  2,108  24,758  

4100 
298,350  

64,000  234,350  2,108  236,458  

4350 64,000  234,350  2,108  236,458  

 כ"ס אוטו' כולל ארגז מקורי180טון  5.2קבינה  חד 6Dדיילי יורו 

3450 
298,350  

64,000  234,350  2,108  236,458  

3750 64,000  234,350  2,108  236,458  

4100 
310,050  

64,000  246,050  2,108  248,158  

4350 64,000  246,050  2,108  248,158  

 כ"ס כולל ארגז מקורי 150טון  5.2קבינה  דאבל 6Dדיילי יורו 

3450 
315,900  

64,000  251,900  2,108  254,008  

3750 64,000  251,900  2,108  254,008  

4100 
327,600  

64,000  263,600  2,108  265,708  

4350 64,000  263,600  2,108  265,708  

כ"ס אוטו' כולל ארגז 180טון  5.2קבינה  דאבל 6Dדיילי יורו 

 מקורי

3450 
327,600  

64,000  263,600  2,108  265,708  

3750 64,000  263,600  2,108  265,708  

4100 
339,300  

64,000  275,300  2,108  277,408  

4350 64,000  275,300  2,108  277,408  

 כ"ס 180טון  5.2 ואן 6Dיורו  דיילי
3520L H2 304,200  64,000  240,200  2,108  242,308  

4100  H2 310,050  64,000  246,050  2,108  248,158  

 כ"ס אוטו' 180טון  5.2 ואן 6Dדיילי יורו 
3520L H2 315,900  64,000  251,900  2,108  254,008  

4100  H2 321,750  64,000  257,750  2,108  259,858  



 כ"ס 180ט 7.0קב'  חד 6Dדיילי יורו 

3750 

310,050  

64,000  246,050  2,108  248,158  

4100 64,000  246,050  2,108  248,158  

4350 64,000  246,050  2,108  248,158  

 כ"ס 180טון  7.2קב' . חד 6Dדיילי יורו 
4750 

315,900  
64,000  251,900  2,108  254,008  

5100 64,000  251,900  2,108  254,008  

 כ"ס אוטו'180טון  7.0קב'  חד 6Dדיילי יורו 

3750 

321,750  

64,000  257,750  2,108  259,858  

4100 64,000  257,750  2,108  259,858  

4350 64,000  257,750  2,108  259,858  

 כ"ס אוטו'180טון  7.2קב'  חד 6Dדיילי יורו 
4750 

327,600  
64,000  263,600  2,108  265,708  

5100 64,000  263,600  2,108  265,708  

 כס 180ט 7.0קב'  דאבל 6Dדיילי יורו 

3750 

333,450  

64,000  269,450  2,108  271,558  

4100 64,000  269,450  2,108  271,558  

4350 64,000  269,450  2,108  271,558  

4750 64,000  269,450  2,108  271,558  

 כס אוטו'180ט 7.0קב'  דאבל 6Dדיילי יורו 

3750 

345,150  

64,000  281,150  2,108  283,258  

4100 64,000  281,450  2,108  283,558  

4350 64,000  281,450  2,108  283,558  

4750 64,000  281,450  2,108  283,558  

  H2 333,450  64,000  269,450  2,108  271,558  4100 כ"ס 180טון  7.0 ואן 6Dדיילי יורו 

  H2 345,150  64,000  281,150  2,108  283,258  4100 כ"ס אוטו' 180טון  7.0 ואן 6Dדיילי יורו 

 

 המחיר מתייחס לדגם בסיסי ללא שדרוגים ותוספות.

 

 לקבלת ההטבות ודגשים נוספים תנאים .8

 בתקופת המבצע )להלן: "ההזמנה"(. רכב חדש מהדגמים המשתתפיםהלקוח חתם על הסכם לרכישת קבלת ההטבות מותנית בכך כי  8.1

 כנקוב בהזמנה.במעמד ביצוע ההזמנה, הלקוח שילם מקדמה  8.2



 לרבות אגרת רישוי, תוספות ככל שהוזמנו והסדרת האישורים הנדרשים. בהזמנהמהמועד הנקוב ימי עסקים ולא יאוחר  7הלקוח שילם את מלוא התמורה תוך  8.3

 הלקוח לא ביטל את העסקה. 8.4

 אך ורק בתום תהליך רכישת הרכב ובכפוף לתשלום מלוא התמורה על פי תנאי הסכם הזמנת הרכב ורישום הרכב על שם הלקוח. לקבל את ההטבותהלקוח יהיה זכאי  8.5

 בה תבוטל.ההט –במידה וההזמנה תבוטל  8.6

 וחתימה על הסכם הזמנה.  העסקהלא ניתן לשריין/לשמור רכב לרוכש ללא קבלת מקדמה על חשבון  8.7

כי הרכב מוכן לשחרור  החברהעבודה מיום קבלת הודעת  ימי 7בתוך  הנדרשים האישורים והסדרת שהוזמנו ככל תוספות, רישוי אגרתתשלום  לרבותיש לבצע גמר תשלום  8.8

 ממכס. 

ותבוטלנה  להציע את הרכב למכירה ללקוח אחרלבטל את העסקה ובמועד הנ"ל כמוהו כביטול העסקה ע"י הלקוח, והחברה תהיה רשאית והתנאים שלום אי השלמת הת 8.9

 .כל ההנחות / ההטבות על פי מבצע זה

 .תבוטלנה ההטבות – תבוטל וההזמנה במידה 8.10

או חלקן  המוצעת במסגרת מבצע זה ותמימוש מלוא ההטב-ו/או הטבה אחרת בגין אי , הנחהכל זיכוי נולא יינתההטבות או כל חלק מהן אינן ניתנות להמרה או החלפה.  8.11

אחר  לרכב או/ו כלשהו שלישי לצד להעברה או/ו להסבה ניתנות ואינן, שרכש לרכב החדש והן עצמו ללקוח הן ההטבות הינן אישיות .והן אינן ניתנות להמרה או העברה

 .הרכב מכירת של במקרה גם, ו/או ללקוח אחר

 תגברנה – אחר אמצעי ובכל בעיתוניםברדיו , בטלוויזיה לרבות, המבצע בדבר כלשהם אחרים פרסומים וביןתנאי מבצע אלו  בין התאמה אי או סתירה של מקרה בכל 8.12

 . אלו הוראות

 ב . במקרה של סתירה יגברו הוראות הסכם הזמנת הרכלו וכפופה בחתימתו מותניתורכישת הרכב  הרכב הזמנת הסכם מתנאי לגרועהמבצע כדי בתנאי באמור  אין 8.13

 בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והכוונה הינה לנשים וגברים כאחד. יםמנוסח תנאים אלו 8.14

 . אביב-בתל המוסמכים המשפט לבתי נתונה והבלעדית הייחודית השיפוט סמכות. בלבד הישראלי הדין הוא ממנו הנובע וכל תנאים אלו על החל הדין 8.15

 .תנאי המבצע על ולוותר בו להשתתף שלא רשאי והלקוח, במבצע להשתתפות בקשר הצדדים וחובות זכויות אתממצים  תנאים אלו 8.16

 .מבצעים כפל אין 8.17

 C-00001553וד מבצע מס': ק 8.18

 01/20על פי מחירון מס': החדשים  הרכבים מחירי 8.19

 .ח.לט 8.20


