
 

 תקנון אלפא מימון מקס 

הצעת , מודיעה על מבצע רכבי אלפא"( , יבואנית רכבי החברה" או" סמלת: "להלן) מ"בע התיכון לים מכוניות סוכנות .1

 ללקוחות פרטיים בלבד.זה  בתקנון שיפורטו מימון בתנאים

 :ומלאי המבצע תקופת .2

לפי המוקדם  ,)כולל(, או עד גמר המלאי 5/6/21ליום  עד 2/5/21המבצע הינה החל מיום  תקופת .2.1

 .מבניהם

 לכל דגם. 1, לפחות במלאימדגמים שונים( יחידות ) 10 מינימום .2.2

 המוקצה הרכבים מלאי את להגדילאו /ו המבצע תוקף את להאריך הזכות את לעצמה שומרת החברה .2.3

 ע"פ שיקול דעתה הבלעדי. והכול זה למבצע

והיא רשאית  הבלעדי דעתה שיקול"פ וע מוקדמת הודעה כל ללא המבצע את להפסיק רשאית החברה .2.4

  .לתקן ו/או לעדכן תקנון זה בכל עת

 בתקופתעל ידי לקוח  חדש רכב רכישת. זה תקנון להוראות כפופה ומימוש ההטבה במבצע השתתפות .2.5

 .זה תקנון הוראות של והסכמה , אישורקבלה תהווה המבצע

 כותרות סעיפי תנאי מבצע ותקנון זה ניתנו לשם נוחות ההתמצאות בלבד ולא יינתן להם משקל לצרכי פרשנותו. .2.6

  .לא כולל לקוחות ליסינג, מוניות וכיו"ב(ובכלל זה המבצע מיועד ללקוחות פרטיים בלבד ) .2.7

ההתמצאות בלבד ולא יינתן להם משקל לצרכי כותרות סעיפי תנאי מבצע ותקנון זה ניתנו לשם נוחות  .2.8

 פרשנותו.

2.9.  

 :במבצע המשתתפים הרכבים .3

 : 21-5רכבי אלפא רומיאו מהדגמים כדלקמן לפי מחירון חברה מס  רכבים חדשים לרכישה: .3.1

 דגם
מחיר כולל  

 מע"מ 
 אגרת רישוי  

מחירון כולל אגרת  
 רישוי 

Giulia Sport RWD 200hp  ₪         
229,000  

 ₪        
3,355  

 ₪                    
232,355  

Giulia Monza RWD 200hp  ₪         
269,000  

 ₪        
3,355  

 ₪                    
272,355  

Giulia Monza TI RWD 200hp  ₪         
299,000  

 ₪        
3,355  

 ₪                    
302,355  

Giulia Veloce MY21 RWD 280hp  ₪         
319,000  

 ₪        
4,719  

 ₪                    
323,719  

Giulia QV 2.9 V6 510HP 8AT RWD  ₪         
699,900  

 ₪        
4,719  

 ₪                    
704,619  

Giulia QV  2.9 V6 510HP RWD  ₪         
699,900  

 ₪        
4,719  

 ₪                    
704,619  



 

Stelvio Sport AWD 200hp  ₪         
269,000  

 ₪        
3,355  

 ₪                    
272,355  

Stelvio Monza AWD 200hp  ₪         
299,000  

 ₪        
3,355  

 ₪                    
302,355  

Stelvio Monza TI AWD 200hp  ₪         
329,000  

 ₪        
4,719  

 ₪                    
333,719  

Stelvio Veloce AWD 280hp  ₪         
354,000  

 ₪        
4,719  

 ₪                    
358,719  

Stelvio QV 2.9 V6 8AT  ₪         
820,000  

 ₪        
4,719  

 ₪                    
824,719  

 

 

 המחירים לעיל ולהלן מתייחסים לצבע לבן ואינם כוללים אבזור נוסף.  3.2

שיתקשרו עם החברה בהסכם המבצע מיועד ללקוחות פרטיים בלבד )לא כולל לקוחות ליסינג, מוניות וכיו"ב(.  3.3

 (. )"לקוח"לעיל ויבצעו את מלוא התשלומים וההתחייבות על פיו  להזמנת רכב חדש כהגדרתו בתקופת המבצע

 המבצע  פרטי 4

 אפשרות לקבלת הצעת מימון 4.1

( עמהם הסכימה  "הגורם המממן"גורם/מים מממן/נים ) באמצעות יבוצעוהמימון  עסקאות 4.1.1

על העמדת מימון במסגרת המבצע והיא כפופה להסכמת הגורם המממן להעניק מימון  החברה

ערבויות , בכפוף להסכם ולאישור הגוף המממן, ועפ"י תנאיו והמצאת מסמכיםללקוח ו

  .לשביעות רצונו נדרשים ובטוחות

רכישת רכב לוזאת הלוואה ינתן ללקוח ככל ותאושר על ידי הגורם המממן ת העסקה במסגרת 4.1.2

מימון בסכום מופחת  ןלגורם המממן נתונה הזכות לקבוע כי ללקוח יינת .חדש מהחברה

מהאמור או כלל לא, במפרט וגובה תשלומים אחר או בכפוף לכל תנאי אחר, ואין כל התחייבות 

 כי הלקוח יהא זכאי למלוא סכום המימון או בכלל.

  –לשם המחשה בלבד 4.1.3

לחודש )כולל ₪  991,6 -אפשרות קבלת הצעת מימון החל מ  לרוכשים רכבי ג'וליה 4.1.3.1

צבע  MY20-21ג'וליה ספורט  לדגם לחודש מתייחס₪  1,699 של המחירמע"מ(. 

במסלול והתניה  וכפוף לשינויים בריבית הפריים. 2%לבן ומבוסס על ריבית פריים + 

 90,750תשלומים חודשים כאמור ותשלום של  60לחברה, ₪  60,000של: מקדמה של 

 ים(. בסוף תקופה לגורם המממן )שני האחרונים בכפוף לשינויים בריבית הפרי₪ 

לחודש )כולל ₪  91,99 -אפשרות קבלת הצעת מימון החל מ  לרוכשים רכבי סטלביו 4.1.3.2

צבע לבן MY 20-21 סטלביו ספורט  לדגם מתייחס₪  1,999 של המחירמע"מ(. 

במסלול והתניה של:  וכפוף לשינויים בריבית הפריים. 2%ומבוסס על ריבית פריים + 

₪  107,000תשלומים חודשים כאמור ותשלום של  60לחברה, ₪  70,000מקדמה של 

 בסוף תקופה לגורם המממן )שני האחרונים בכפוף לשינויים בריבית הפריים(. 

 חברה ללא מימון כמפורט לעיל.  מחירון מחיר 4.1.4

 תשולם על ידי הלקוח אגרת רישוי בסכומים המפורטים לעיל בהתאם לכל דגם. בנוסף 4.1.5



 

תשלומים  60 -ההלוואה )כפי גובהה שיקבע על ידי הגורם המממן( תוחזר לגורם המממן ב 4.1.6

חודשיים רצופים ותשלום בסוף תקופה בצירוף הריבית לעיל ובכפוף לשינויים בריבית הפריים 

  כאמור.

 לחברה על ידי הגורם המממן.ההלוואה תועבר ישירות  4.1.7

הלקוח ישלם לחברה את המקדמה ואת יתרת מחיר הרכב )לפי הדגם הרלוונטי הנרכש(  4.1.8

 מהגורם המממן בגין הלקוח. שהתקבל בפועלבהפחתת סכום המימון 

בהתאם לשיקול  של הגורם המממןלקוח הינן המימון וההלוואה לאחריות וביצוע עסקאות  4.1.9

, אם בכלל, הינה בהתאם המימון וההלוואהובהר כי עסקת הבלעדית. י וובאחריותו דעת

 .הגורם המממן וכפופים לתנאיו והמוחלט של יהבלעדו לשיקול דעת

 בסך ושעבוד ודמי משכון הרכב ממחיר %1.5  של הקמה לאמור ישא הלקוח בעמלת בנוסף 4.1.10

 המממן.  לגורם מ"שניהם בצירוף מע  ₪ 350

 לגרום לחיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול  4.1.11

 תנאים ודגשים נוספים 5

 לרבות, המבצע בדבר כלשהם אחרים פרסומים ובין זה תקנון בין התאמה אי או סתירה של מקרה בכל 5.1

 . זה תקנון הוראות תגברנה – אחר אמצעי ובכל בעיתונים, בטלוויזיה

 . ת רכב ועמידה בתנאיוחתימה על הסכם הזמנלרוכש ללא חדש לא ניתן לשריין/לשמור רכב  5.2

. במועד הקבוע בהסכם הזמנת הרכב הנדרשים האישורים והסדרת שהוזמנו ככל תוספותיש לבצע גמר תשלום,  5.3

 החברה תפעל לשחרור הרכב מהמכס רק לאחר קבלת מלוא התשלום כאמור.

במועד הנ"ל כמוהו כביטול והתנאים אי השלמת התשלום קבלת המימון מהגורם המממן מכל סיבה שהיא /אי  5.4

ותבוטלנה  להציע את הרכב למכירה ללקוח אחרלבטל את העסקה והעסקה ע"י הלקוח, והחברה תהיה רשאית 

 הלקוח יישא בעלויות והשלכות ביטול עסקת המימון. .כל ההטבות על פי מבצע זה

. לו וכפופה בחתימתו מותניתרכב ורכישת ה הרכב הזמנת הסכם מתנאי לגרועבאמור בתקנון המבצע כדי  אין 5.5

בכל הנוגע לעסקת המימון וההלוואה יגברו תנאי עסקת   .במקרה של סתירה יגברו הוראות הסכם הזמנת הרכב

  המימון כפי שייקבעו על ידי הגורם המממן.

 תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והכוונה הינה לנשים וגברים כאחד. 5.6

 נתונה והבלעדית הייחודית השיפוט סמכות. בלבד הישראלי הדין הוא ממנו הנובע וכל זה תקנון על החל הדין 5.7

 . אביב-בתל המוסמכים המשפט לבתי

 ולוותר בו להתקשר שלא רשאי והלקוח, במבצע להשתתפות בקשר הצדדים וחובות זכויות את ממצה התקנון 5.8

 .תנאי המבצע על

או חלקן  ת במסגרת מבצע זהוהמוצע ותמימוש ההטב-בגין אי ו/או הטבה אחרתהנחה  ו/או לא יינתן כל זיכוי 5.9

 לרכב החדש והן עצמו ללקוח הן מובהר כי ההטבות הינן אישיות .והן אינן ניתנות להמרה, הסבה ו/או העברה

 .הרכב מכירת של במקרה גם, אחר לרכב או/ו כלשהו שלישי לצד להעברה או/ו להסבה ניתנות ואינן, שרכש

 .מבצעים כפל אין 5.10

 .5-21על פי מחירון מס': החדשים  הרכבים מחירי 5.11

 . נוסף אבזורהסכומים אינם כוללים  5.12

 .ל.חט 5.13
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