
 

 

 0202רישוי  – MAZDA  מבצע ימי מכירותתקנון 

יוצאת במבצע המוגבל בזמן, במסגרתו לקוחות אשר ירכשו ממנה כלי רכב חדשים  דלק מוטורס בע"מ

אין במחיר -ממגוון הדגמים המשתתפים במבצע יוכלו ליהנות מהנחות והטבות מיוחדות, אפשרות לטרייד

בהתאם ובכפוף לתנאי המבצע המפורטים  הכלוספת מחיר, ללא ת 0202אפשרות ליהנות מרישוי ממחירון ו

 בתקנון זה להלן.

 הגדרות: .2

 מונחים הבאים תינתן המשמעות המופיעה בצידם:ל

 

, ניר צבי 022מת.ד.  12-217421-3דלק מוטורס בע"מ ח.פ.  - "החברה" ו/או "מוטורסדלק "

40121. 

 "תקופת המבצע"

 

                                                                          -                    " אולמות התצוגה"

 

 -                               טרייד-טופ"

 -ל  נובמברב 04  -הבין ימי מכירות מיוחדים שיתקיימו  27 -

 .0202 דצמברב 22

למכוניות  כל אולמות התצוגה המורשים של דלק מוטורס

 ."מאזדה"

ב, 4מרח' הבנים  12-327471-0ד מוטורס בע"מ ח.פ. טופ טריי

 .כפר סירקין

דלק המיובאים ע"י  דגמיםממגוון תוצרת "מאזדה" רכב מ - "הרכב החדש"

 .מוטורס לישראל

 אשר רכש את  פרטיאשר בבעלותו המלאה של לקוח רכב  - "ישן"הרכב ה

אין" ע"י טופ -, לגביו תבוצע עסקת "הטריידהחדש"הרכב "

 .וממלא אחר ההגדרות והתנאים הקבועים בתקנון טרייד

החדש,  הרכברכישת הרכב הישן מלקוח החברה הרוכש את  - " אין-עיסקת טרייד"

תשלום בתמורה, כהגדרתה להלן, לצורך תוך זיכוי הלקוח 

 החדש. הרכבלחברה על חשבון רכישת 

התמורה המוסכמת המגיעה ללקוח מאת טופ טרייד עבור  - "התמורה"

שתיקבע בהתאם להוראות תקנון זה , ישןשת הרכב הרכי

אשר תשולם במישרין על ידי טופ טרייד לחברה, להלן, 

הנרכש על ידי החדש  הרכבחשב תשלום על חשבון מחיר יות

 הלקוח.

המועד בו יחתמו הלקוח וטופ טרייד על הסכם הטרייד אין,  - "מועד עסקת הטרייד אין"

אים המתלים לקיום ובלבד שקודם לכן התמלאו כל התנ
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 להלן. 0ף העסקה כמפורט בסעי

המועד בו ימסור הלקוח את הרכב לידי טופ טרייד ולחזקתה  - "מועד הביצוע"

הבלעדית לצורך מכירתו לאחר, וזאת לאחר שמילא הלקוח 

את מלוא חיוביו כלפי טופ טרייד על פי הסכם הטרייד אין 

 וכלפי החברה במסגרת רכישת הרכב החדש.

, הנקי מכל שעבוד, עיקול או זכות צד הישןרכב הרישיון  - "תקףנקי ון רישי"

תקף, נכון למועד הביצוע, אשר שלישי מכל סוג שהוא, 

נותרו  -חודשים לפחות )כלומר  (הארבע) 7לתקופה בת 

למועד האחרון לביצוע מבחן רישוי  חודשים עד 7לפחות 

 שנתי )"טסט"(.

אינן כלולות במפרט האבזור הבסיסי של  מערכות שונות אשר - "אבזור לרכב"

 .וכו'הרכב החדש, כגון: מערכת מיגון, גלאי עין אחורית, 

רכב ישן אשר אינו זקוק לתיקוני פח וצבע מסיביים ואשר לא  - "ללא תאונה"

עבר אירוע תאונתי או החלפה של חלקי המעטפת, מכל סיבה 

 לן.לה 0טרייד, כמפורט בסעיף -שהיא, בהתאם לקביעת טופ

מחירון החברה כפי שיהיה בתוקף במועד ביצוע התשלום  - "מחירון החברה לרכב החדש"

 המלא ע"י הלקוח.

מחירון הרכב המופק ע"י שמאי הרכב לוי יצחק, כפי שיהיה  - "מחירון לוי יצחק"

בתוקף במועד הביצוע, כהגדרתו לעיל. מובהר כי מחיר 

תוספת  בלא המחירון הינו מחיר הבסיס המופיע במחירון,

 בגין חודשי עליה לכביש.

 אופן הביצוע  .0

 הטבת ההנחה המיוחדת

חדש מאת החברה בתקופת המבצע, יהא זכאי  לקוח החותם על הסכם הזמנה לרכישת רכב 0.2

באופן שמחירו של הרכב החדש יעמוד על הסכום המפורט על דגמים נבחרים,  להנחה מיוחדת

חיר המחירון הרגיל של הרכב " המצורף, במקום מAMAZEDAYS 2021בנספח "

 להלן. 0.0"( בכפוף לסעיף ההנחה המיוחדת)להלן: "  20/0202המפורסם במחירון החברה 

תנאי לזכאות לקבלת ההנחה המיוחדת הוא תשלום מלוא התמורה עבור הרכב החדש עד לא  0.0

 ימים ממועד הגעת הרכב 4-לרכבים הנמצאים במלאי החברה, ועד כ 32.20.0202יאוחר מיום 

 לארץ ברכבי מלאי עתידי.
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 הטבת השקה מיוחדת

מאת החברה בתקופת  0מאזדה םגחדש מדלקוח החותם על הסכם הזמנה לרכישת רכב  0.3

 "AMAZEDAYS 2021המבצע, יהא זכאי להטבת השקה מיוחדת, כמפורט בנספח "

 להלן. 0.7בכפוף לסעיף , "(המיוחדת טבת ההשקהה)להלן: "המצורף 

הוא תשלום מלוא התמורה עבור הרכב החדש  בת ההשקה המיוחדתהטתנאי לזכאות לקבלת  0.7

ימים ממועד הגעת  4-לרכבים הנמצאים במלאי החברה, ועד כ 32.20.0202עד לא יאוחר מיום 

 הרכב לארץ ברכבי מלאי עתידי.

 הטבת אבזור .3

דגמים רכב חדש מאת החברה בתקופת המבצע מהלקוח החותם על הסכם הזמנה לרכישת  3.2

יהא זכאי לקבל ללא חיוב נוסף חבילת , קומפורט 2.0l1-CX -ו אקזקיוטיב 2.0l 1-CX ,הבאים

כמפורט בנספח  לבחירה מתוך רשימת אביזרים₪ )חמשת אלפים(  1,222אבזור בשווי של 

"AMAZEDAYS 2021להלן: "הטבת  במפרט המצוי באולם התצוגהכמפורט ו " המצורף(

 1,222-הלקוח יבחר באבזור בסכום הנמוך מ למען הסר ספק מובהר, כי במקרה בו .האבזור"(

לא ינתן זיכוי בגין ההפרש. במקרה של בחירת לקוח בפריטי אבזור שמחירם הכולל עולה ₪ 

 1,222הלקוח יידרש להוסיף את ההפרש שבין עלות האבזור שבחר לבין הסך של ₪,  1,222על 

₪. 

ל.ד. ישראל אוטו , חברת מובהר כי האבזור יותקן ברכב לפני המסירה, ע"י מתקין מורשה 3.0

 "(. האחריות לאביזרים תינתן ע"י קוברה לתקופהקוברה)להלן: " ( בע"מ2112אקוויפמנט )

 ובתנאים קבועים בכתבי האחריות שיסופקו על ידה.

תנאי לזכאות לקבלת הטבת האבזור הוא תשלום מלוא התמורה עבור הרכב החדש עד לא  3.3

ימים ממועד הגעת  4-במלאי החברה, ועד כ לרכבים הנמצאים 31.12.2020יאוחר מיום 

 הרכב לארץ ברכבי מלאי עתידי.

 אין -אפשרות טרייד .4

מאת החברה בתקופת  CX-32לקוח החותם על הסכם הזמנה לרכישת הרכב החדש מדגמי  7.2

להלן  7.0אין במחיר מחירון, כמפורט בסעיף -המבצע, יהא זכאי ליהנות מאפשרות לטרייד

 "(. הטבת הטרייד אין)להלן: "

המעוניין להשתתף במבצע, יופנה על ידי החברה לנציג  CX-32מדגם הרוכש רכב חדש לקוח  7.0

אין ואם כן, מה -טרייד, אשר יקבע אם הרכב הישן ירכש על ידו במסגרת הסכם טרייד-טופ

 שיעור סכום התמורה בגינה יזוכה הלקוח בגין הרכב הישן. 

ינו כי הרכב ימלא אחר התנאים הבאים: אין ה-תנאי לביצוע עסקת טרייד –"הרכב הישן" 

ק"מ לשנה קלנדרית בממוצע;  21,222לא יעלה על  –"; מד אוץ 2הרכב בבעלות פרטית; "יד 

חודשים לפחות; מחירו על  7; "ללא תאונה"; רישיון נקי בתוקף לעוד 0227-0227משנתונים 

כב שטופל בטיפולי ר ₪; 222,222פי מחירון לוי יצחק במועד ביצוע העסקה אינו עולה על 
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תחזוקה שוטפים במועדם וכסדרם במרכזי שירות מורשים ועל פי הוראות היצרן; הטבת 

הטרייד אין היא לעיסקה במזומן, ללא כפל הטבות ומבצעים. לא תינתן תוספת בגין חודשי 

עלייה לכביש; עלות הבדיקה במכון הבדיקה תחול על הלקוח באם לא תיחתם עיסקה 

 ומש.לרכישת הרכב המש

טרייד להסכמה כאמור, הלקוח יצהיר בכתב אודות הפגמים והליקויים -הגיעו הלקוח וטופ 7.3

כי הרישום במד האוץ תואם את מספר הקילומטרים אותם הקיימים ברכב הישן, וכן יצהיר 

טרייד תהא רשאית, אך לא חייבת, לשלוח את הרכב למכון -נסע הרכב הישן בפועל. טופ

בדיקה מורשה, העורך בדיקות לרכב לפני קניה, על מנת לבדוק באם מצב הרכב ממלא אחר 

ם הינו במצב התואם את התנאי של "ללא תאונה", כהגדרתו לעיל, כי מצב הרכב תקין ובא

 שנתון הרכב הישן ואת מספר הקילומטרים שעבר הרכב על פי מד האוץ. 

 תאם להפחתות ותוספות כמפורט לעיל,מובהר כי התמורה שתיקבע על ידי טופ טרייד בה 7.7

ממחיר המחירון וללא תוספת בגין חודשי עלייה לכביש, תהווה את מחיר המחירון של הרכב. 

הפחתת בגין טיפולה של טופ טרייד בעיסקה )להלן: "₪  22,222סך של שיקבע כאמור יופחת 

אין במסגרת -"(. מוסכם כי דלק מוטורס תשיב ללקוח את סכום הפחתת הטריידהטרייד אין

אין יופחת במלואו ממחיר המחירון של -סכום הפחתת הטרייד -רכישת הרכב החדש, קרי 

 מלא עבור הרכב הישן. כך שהלקוח יהנה בפועל ממחיר מחירון הרכב החדש

החל ממועד עסקת הטרייד אין, ועד למועד הביצוע, יהיה הרכב הישן בבעלותו הבלעדית של  7.1

הלקוח ובחזקתו ושליטתו הבלעדיים, למעט בני משפחה מדרגה ראשונה, וכן יהיה נקי מכל 

 שעבוד, עיקול או זכות צד שלישי מכל סוג שהוא.

עד ביצוע עסקת הטרייד אין ועד למועד הביצוע, לא הלקוח יצהיר ויתחייב בכתב כי למן מו 7.4

יעשה כל שימוש חריג ברכב, שאינו במסגרת השימוש הרגיל והמקובל ברכב מסוגו של הרכב 

 הישן.

טרייד שמורה זכות בלתי מוגבלת לבטל את עסקת הטרייד אין בכל מקרה בו לאחר -לטופ 7.4

שן ו/או במקרה שהרכב הישן עבר מועד עסקת הטרייד אין חל שינוי לרעה במצבו של הרכב הי

תאונה או פגיעה או כשל מכל סוג שהוא מאז מועד עסקת הטרייד אין )יכונו ביחד להלן: 

טרייד תבטל את העסקה בכל מקרה בו על פי שיקול דעתה הבלעדי קיים -(. טופ"הפגיעה"

יהיה  חשש כי הפגיעה תשפיע על ערכו של הרכב כך שמחיר המכירה הצפוי של הרכב על ידיה

 נמוך מהתמורה כהגדרתה לעיל.

טרייד ו/או החברה -לעיל, לא תהיינה טופ 7.4בכל מקרה של ביטול העסקה מכח סעיף קטן  7.7

חייבות בכל תשלום ו/או פיצוי כלפי הלקוח, וזה יידרש להשלים את מחיר הרכישה של הרכב 

תה לעיל החדש בהתאם לתנאי הסכם הזמנת הרכב החדש כאילו לא שולמה התמורה כהגדר

(. התשלום המשלים ישולם לא יאוחר מארבעים ושמונה שעות "התשלום המשלים")להלן: 

 טרייד על ביטול עסקת הטרייד אין, וזאת כתנאי לקבלת הרכב החדש.-מהודעת טופ

בכפוף לכל דין, הלקוח לא יהא רשאי לבטל את רכישת הרכב החדש או לשנות את תנאי 

טרייד, והלקוח יהיה מחוייב -עסקת הטרייד אין על ידי טופההזמנה, עקב או בקשר עם ביטול 
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בכל התחייבויותיו כלפי החברה בקשר עם רכישת הרכב החדש כאילו לא נערכה עסקת 

 הטרייד אין מלכתחילה, ולא שולמה התמורה לחברה על חשבון מחיר הרכב החדש.

קף של הסכם לא יאוחר ממועד עסקת הטרייד אין, וכתנאי מתלה ומוקדם לכניסתו לתו 7.1

הטרייד אין, ימחה הלקוח לטובת החברה, במסגרת הסכם הטרייד אין, בהמחאה מלאה 

 -טרייד, ויתן לטופ-ובלתי חוזרת את זכותו לקבלת סכום התמורה כהגדרתה לעיל מאת טופ

 טרייד הוראות בלתי חוזרות בכתב להעביר את מלוא סכום התמורה במישרין לידי החברה.

טרייד או -מסמכי העברת הבעלות ברכב הישן וכן ייפה את כוחה של טופהלקוח יחתום על כל 

מי מטעמה לבצע את העברת הבעלות לצד שלישי. יפוי הכח יאושר כדין על ידי עו"ד או רו"ח. 

מסמכי העברת הבעלות ויפוי הכח כאמור יועברו עם רישיון הרכב לידי החברה מיד עם 

 ם למסירת הרכב החדש ללקוח. טרייד וכתנאי מוקד-מסירת הרכב לידי טופ

 0202הטבת רישוי  .5

חדש מאת החברה בתקופת המבצע, יהא זכאי  על הסכם הזמנה לרכישת רכבלקוח החותם  1.2

בינואר  2לבקש לדחות את מועד מסירת הרכב החדש לידיו כך שרישוי הרכב יבוצע לאחר 

 "(.0202רישוי  טבת)להלן: "ה 0202

הוא תשלום מלוא התמורה עבור הרכב החדש עד לא  0202הטבת רישוי תנאי לזכאות לקבלת  1.0

ימים ממועד הגעת הרכב  4-לרכבים הנמצאים במלאי החברה, ועד כ 32.20.0202יאוחר מיום 

 .לארץ ברכבי מלאי עתידי

אינה כרוכה בתשלום נוסף, אולם כתנאי לקבלת ההטבה הרוכש יידרש  0202הטבת רישוי  1.3

 מודע למשמעויות הנגזרות מכך, ובפרט:  לחתום על הצהרה במסגרתה יאשר כי הוא

וכי מסירת הרכב  2.2.0202יחל רק לאחר תאריך  מיןטיפול ברכב החדש שהזכי ה 1.3.2

ולא החל  2.2.0202ימי עסקים, שיחלו להימנות מיום  27החדש לידי תתבצע  בתוך 

 .םממועד התשלו

יפרסם כום אגרת הרישוי איננו סופי והוא עשוי להשתנות בהתאם למחירון שכי ס 1.3.0

 או בסמוך לכך. 0202משרד הרישוי בינואר 

דרגת זיהום האוויר שתצוין ברישיון הרכב עשויה להשתנות בהתאם לעדכונים כי  1.3.3

שיחולו בתקנות אוויר נקי )זיהום אוויר מכלי רכב( ויהיו תקפים במועד הנפקת 

 רישיון הרכב.

נויים רגת הבטיחות המפורסמת ביחס לרכב עשויה להשתנות בעקבות שיכי ד 1.3.7

 בנהלי משרד התחבורה ביחס לניקוד הניתן למערכות הבטיחות המותקנות ברכב.

נתונים בדבר תצרוכת הדלק המפורסמים ביחס לרכב עשויים להשתנות בעקבות כי  1.3.1

 שינוי בנהלי משרד התחבורה ביחס לתקן לפיו יש לפרסם נתונים אלה.
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 שונות .6

בות לרכב החדש, כמפורט לעיל. אין תקנון מבצע זה נועד להסדיר את מתן ההנחות וההט 4.2

באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות הסכם הזמנת הרכב, עליו חותם הלקוח בעת הזמנת 

הרכב החדש. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות הסכם הזמנת הרכב לתקנון 

 זה, בכל הקשור לרכישת הרכב החדש, תגברנה הוראות הסכם הזמנת הרכב.

ורס שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את המבצע ו/או לשנות את תנאיו, לשנות דלק מוט 4.0

את מחיר  כלי הרכב ו/או לקצר ואו להאריך את המבצע בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, 

 ללא כל הודעה מוקדמת.

ימי המכירות יתנהלו בכפוף להוראות משרד הבריאות, כפי שתהיינה בתוקף בתקופת המבצע.  4.3

, על מנת להבטיח קבלת 1777בכוכבית תאם מועד לפגישה אישית עם נציג מכירות מומלץ ל

שירות במועד שתואם, ללא צורך בהמתנה מחוץ לאולם בשל מגבלות הנגזרות מהוראות 

 משרד הבריאות.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים  4.7

 תונות, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר וענין.כלשהם בדבר המבצע לרבות בעי

רישומי דלק מוטורס ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא  4.1

 למבצע זה ו/או ללקוחות.

אין כפל מבצעים. מובהר ומודגש, כי לא תינתנה במסגרת המבצע הטבות כלשהן, מכל מין  4.4

חות במחיר הרכב החדש, מתן אבזור נוסף, הטבות או וסוג שהוא, לרבות אך מבלי לגרוע, הנ

מבצעים אחרים וכו', אלא בכפוף לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי של דלק מוטורס. מובהר 

כי דלק מוטורס תהא רשאית להעניק ללקוח הטבות לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי, גם 

 אם לא עמד הלקוח בהוראות תקנון זה.

לשון זכר נעשה למען הנוחות בלבד ומובהר כי כל האמור לעיל האמור בתקנון זה לעיל ב 4.4

 אף לשון נקבה במשמע, ולהיפך. –במסמך זה בלשון זכר 

מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל הקשור למבצע זה ו/או לצורך כל מחלוקת שתעורר בין  4.7

מכות יפו ולא תהיה ס –הלקוח לחברה ו/או מי מטעמה בנוגע למבצע, יהיה העיר תל אביב 

 .שיפוט בכל מקום אחר בארץ
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 נספח א

 הם:וההטבות הניתנות לכל דגם ודגם דגמי מאזדה המשתתפים במבצע 

 

דגם
מחיר 

מחירון

אגרת 

רישוי

מחיר 

מחירון 

כולל 

אגרת 

רישוי

סך הטבה 

כולל במבצע

מחיר כולל 

מע"מ, אגרת 

רישוי אחרי 

הנחה

NEW Mazda2 Dynamic₪ 107,000₪ 1,529₪ 108,529₪ 4,000₪ 104,529

NEW Mazda2 Elegant₪ 110,500₪ 1,529₪ 112,029₪ 4,000₪ 108,029

NEW Mazda2 Pure White₪ 115,500₪ 1,529₪ 117,029₪ 4,000₪ 113,029

Mazda Demio Comfort₪ 113,900₪ 1,529₪ 115,429₪ 7,000₪ 108,429

Mazda Demio Pure Black₪ 121,900₪ 1,529₪ 123,429₪ 7,000₪ 116,429

Mazda 3 Comfort Sedan₪ 138,000₪ 1,811₪ 139,811₪ 4,000₪ 135,811

Mazda 3 Spirit Sedan₪ 145,000₪ 2,130₪ 147,130₪ 4,000₪ 143,130

Mazda 3 Spirit HATCHBACK₪ 148,000₪ 2,130₪ 150,130₪ 5,000₪ 145,130

CX-3 Zoom ₪ 138,900₪ 1,811₪ 140,711₪ 9,000₪ 131,711

CX-3 Sport ₪ 143,900₪ 1,811₪ 145,711₪ 9,000₪ 136,711

CX-3 Pure White₪ 149,900₪ 2,130₪ 152,030₪ 5,000₪ 147,030

CX-3 Special Edition  ₪ 152,900₪ 2,130₪ 155,030₪ 5,000₪ 150,030

CX-30 Comfort₪ 151,900₪ 2,130₪ 154,030₪ 8,000₪ 146,030

CX-30 Executive 2.0L₪ 159,900₪ 2,130₪ 162,030₪ 8,000₪ 154,030

CX-30 Premium 2.0L₪ 173,900₪ 2,417₪ 176,317₪ 4,000₪ 172,317

CX-30 Executive 2.5L₪ 169,900₪ 2,417₪ 172,317₪ 8,000₪ 164,317

CX-30 Premium 2.5L₪ 181,900₪ 2,417₪ 184,317₪ 4,000₪ 180,317

NEW CX-5 2.0L Comfort₪ 169,900₪ 2,417₪ 172,317
*הטבת אבזור 

ע"ס 5,000 ₪
₪ 172,317

NEW CX-5 2.0L Executive₪ 173,900₪ 2,417₪ 176,317
*הטבת אבזור 

ע"ס 5,000 ₪
₪ 176,317

NEW CX-5 2.0L Premium₪ 196,900₪ 2,417₪ 199,317₪ 8,000₪ 191,317

NEW CX-5 2.5L AWD Premium₪ 218,900₪ 3,366₪ 222,266₪ 8,000₪ 214,266

NEW CX-5 2.5L AWD Signature₪ 229,900₪ 3,366₪ 233,266₪ 8,000₪ 225,266

Mazda6 2.0L Luxury₪ 175,900₪ 2,417₪ 178,317₪ 6,000₪ 172,317

Mazda6 2.5L SIGNATURE₪ 205,900₪ 2,417₪ 208,317₪ 8,000₪ 200,317 
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מק"טשם האביזר

מחיר 

מחירון 

כולל 

מע"מ

M0198₪ 2,612מערכת מיגון - קוברה 15

M0311₪ 3,386מערכת איתור - קונקט

M0225₪ 1,664חיישן אחורי עם תצוגה

M0185₪ 2,422חיישן חנייה אחורי + קדמי עם תצוגה

PROOF מצלמת דרךM0141₪ 1,650

M0140₪ 3,264זוג מסכים אחוריים + אוזניות 

M0228₪ 1,281חבילת סמארטפון

WAZE מערכת ניווטM0229₪ 3,264

IGO - ניווטM0401₪ 500

M0276₪ 4,703וו גרירה קבוע

M0334₪ 807מגיני רוח 4 דלתות

M0335₪ 2,211גגון 2 מוטות

M0337₪ 433שטיח לתא מטען

MO282₪ 3,264דלת תא מטען חשמלי 

 NEW ו NEW CX-5 2.0L Comfort רשימת אבזור לבחירה - דגמי*

CX-5 2.0L Executive

 

 

 

 


