
 
 

 

 

 

2022  יולי אוגוסט   4148 מימון שלדת פורד דגם תקנון מבצע   

  מחברת המימון למקבלים אישור  31.08.22ועד ליום  10.07.22: החל מיום תקופת המבצע  .1

 עד גמר המלאי המוצע במסגרת המבצע, המוקדם מביניהם.  בתקופה זו או 
  )מקדמה + מימון(  כפופה לתשלום מלוא מחיר הרכב במזומןשלדה השלמת עסקת רכישת ה

 במהלך תקופת המבצע ולא יאוחר ממועד סיומו.  

עתה הבלעדי וזאת  החברה רשאית להפסיק ו/ו לשנות את המבצע, בכל רגע נתון וע"פ שיקול ד 

 .אף ללא כל הודעה מראש, ללא כל תביעה ו/או טענה מצד הלקוח

תקופה המוגדרת הרי שלחברה שיקול הדעת הבלעדי להחליט  בככל שלא שולמה מלוא התמורה 

בין   רשייווצ כי ההטבות המוענקות במסגרת המבצע תתבטלנה והלקוח יידרש לשלם כל הפרש  

 .לבין העלות הרגילה של העסקה שלא בתקופת המבצע התמורה בגין העסקה במסגרת המבצע 
 

  :תיאור המבצע .2

מדגם  מחברת דלק מוטורס קומסקו )להלן החברה( שלדת משאית פורד  לקוח הרוכש  . א

  42-מערך העסקה ב  80%עד  באפשרות למימון   יוכל לבחורבתקופת המבצע    4148

 ₪ לפני מע"מ  9,999תשלומים שווים של 
 אין כפל מבצעים והנחות  . ב

ם על הזמנה ושילם דמי קדימה ואינן ניתנת  וההטבה היא לחברה/עוסק מורשה שחת . ג

 להסבה/המחאה/צד שלישי  
 

 להשתתפות במבצע:   כאותתנאי הזגורם מממן ו
 רשהה קרי חברה בע"מ /עוסק מוחדשמשאית לקוח כשיר על פי דין לבצע רכישה של  . א

 עוסק מורשה / בע"מ  חברהל  הלוואה  חינת העמדת ב לגורם המממן העברת מסמכים   . ב
   חברת אמפא קפיטל בע"מהגורם המממן כפופים לאישור  הותנאי ההעמדת ההלווא . ג

 . הגורם המממןומותנה בהתקשרות בהסכם הלוואה מחייב עם )"להלן:"הגורם המממן"(  
לשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן, ואין לחברה כל מעורבות   כפופה ענקת האשראי ה

בשיקולי הגורם המממן. יובהר כי יתכן והגורם המממן יחליט שלא להעניק אשראי כלשהו או  

במקרים אלו לא תהיה למשתתף כל טענה כלפי החברה ו/או מי  ,  מסוימים להעניקם בתנאים 

 . , במישרין ו/או בעקיפיןו/או כלפי הגורם המממן החלטות הגורם המממןמטעמה בקשר עם 

אין החברה ממליצה ו/או מביעה דעה על התקשרות ובכלל זה אינה ממליצה בהכרח על  

קבלת אשראי דווקא מהגורם המממן ו/או אין להבין מכך כי התנאים המוענקים על ידו הינם  

מקבילים ועל המשתתף לבחון באופן עצמאי   עדיפים על התנאים המוענקים על ידי גורמים 

לצרכיו ולרבות את התנאים המוענקים על ידי הגורם   ים מתאימ לואם התנאים המוענקים  

המממן לעומת התנאים אצל גורמים מקבילים. בהסכמת המשתתף לקבל את תנאי האשראי  

או  /ישירה ו  ,של הגורם המממן הוא פוטר את החברה ו/או כל מי מטעמה מכל אחריות

זק,  נעקיפה, בקשר עם תנאי ההלוואה ובכלל זה החברה ו/או מי מטעמה יהיו פטורים מכל 

  .הפסד, הוצאות ותשלומים העלולים להיגרם, במישרין ו/או בעקיפין 
 

רעון ההלוואה, המוענקת על ידי הגורם המממן, עלולה לגרום  ימובהר כי אי עמידה בתנאי פ

בהתאם לתנאי ההלוואה ו/או לנקיטת הליכי הוצאה  לחיובו של המשתתף בריבית פיגורים 

  .לפועל ו/או הליכים משפטיים שינקטו על ידי הגורם המממן ו/או מי מטעמה 

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תקנון זה ובין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע,  

 קוח במבצע.  והן שתחייבנה את החברה או מי מטעמה ואת הל   הוראות תקנון זה תגברנה

https://dmctrucks.co.il/ft4148d/
https://dmctrucks.co.il/ft4148d/

