
 

 

 0202 מרץ מבצע מימון ללא ריבית לקסוס

 מבצע מכירות הכולל ("החברה"לקס מוטורס בע"מ )להלן תקיים חברת  מרץבחודש 

זאת בהתאם עפ"י הדגם הנרכש, להלן(  2סעיף  על פי)הטבות ללקוחות זכאים 

וניתן לעיין בו באתר  1212 ינוארבחודש  שפורסם 11223למחירון החברה מס' 

 "(.המחירון)להלן: " www.lexus.co.ilהחברה, בכתובת: 

 01.10.2121ועד ליום  11.10.2121 המבצע בתוקף החל מיום תקופת המבצע: .1

לפי המוקדם מבין השניים  ,עמבצב הכלוליםרכבים  011בלבד או עד למסירת 

 ."(תקופת המבצע)להלן "

 

 :אמור להלןכל ההינה בכפוף ל המבצעהנות מתנאי ל הלקוחות . זכאות0

שיבצע הזמנה חדשה במהלך  כשיר על פי דין לבצע רכישה של רכב חדש, לקוח .א
לתקנון  0בסעיף המצוינים  בעלי הנעה היברידית לאחד מהדגמים תקופת המבצע

יחתום וכן  מלוא התמורהמהטבת המבצע אם ישלם את  תהנוזכאי ל , יהיהזה
פי המצוין -, עלהמסמכים הדרושים להשלמת העסקה ויעביר את כל

 .22.2.0202יום מלא יאוחר וכל זאת,  בהזמנה
שיירשמו במשרד הרישוי בחודש  החברה במלאיהמבצע תקף לרכבים הקיימים  .ב

 בלבד. מרץ
 

 

  המבצע: תיאור הטבת .2
 

אחד מרכבי לקסוס בעלי הנעה היברידית מהדגמים  מהחברה את הרוכש לקוח .א
 ,יוכל לבחור באפשרות למימון ללא ריבית והצמדה  UX,NX, RX, ES, LSהבאים 

 .שווים חודשיים תשלומים 03 בממחיר המחירון של הרכב,  01% עד בשיעור של
אגרת הרישוי, תוספות וצבע מחיר המחירון של הרכב לא כולל את כי יובהר,  .ב

 מטאלי.
, על פי שיקול דעתו ולתנאיובכפוף לאישורו יינתן ע"י בנק הפועלים ו מוצעהמימון  .ג

 .הבלעדי
  .דגם מכליח'  2של הרכבים המשתתפים במבצע היא כמות הרכבים המינימלית  .ד

 

לקוח שברשותו הזמנה קיימת יהיה זכאי לשלם את המחיר כפי  כפל מבצעים: .4

פין לשלם עפ"י המחירון התקף והמבצע ובמועד ההזמנה המקורי או לחלשהיה 

 .זהתקנון בהמפורט 

 יובהר כי לא יהיה כפל מבצעים והטבות.

ההטבות נשוא תקנון זה הינן אישיות הן ללקוח במבצע עצמו והן הטבה אישית: . 5

 לרכב המבצע שרכש, יחדיו, ואינן ניתנות להסבה ו/או המחאה ו/או להעברה לצד

שלישי כלשהו ו/או לרכב אחר מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה של מכירת ו/או 

 העברה של הרכב במבצע לאחר.

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תקנון זה ובין פרסומים  אי התאמה:. 6

אחרים כלשהם בדבר המבצע )כולל פרסום תקנונים קודמים( לרבות בשלטי חולצות, 

אינטרנט, ברדיו ובכל אמצעי אחר, הוראות תקנון זה תגברנה, בעיתונים, בטלוויזיה, ב
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בכל מקרה של סתירה  והן שתחייבנה את החברה או מי מטעמה ואת הלקוח במבצע.

 או אי התאמה בין תקנון זה להסכם ההזמנה, הוראות הסכם ההזמנה תגברנה.

 לקס מוטורס בע"מ
 

 

 


