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מוטורס בע"מ במסגרת המבצע רכב חדש ממגוון הדגמים  משתתף אשר ירכוש מצ'מפיון

  זה. תקנוןכפוף לתנאי תנאי רכישה מיוחדים כמפורט ובהמוצעים, יוכל ליהנות מ

  הגדרות  .1

  למונחים הבאים תהא המשמעות המופיעה בצידם:

    "צ'מפיון מוטורס"

 9, מרחוב הלח"י 51-397325-5צ'מפיון מוטורס בע"מ, ח.פ.      – החברה"או 

  י ברק.בנ

 המשתתפים םדגמיהוון ממגהמיובא ע"י צ'מפיון מוטורס רכב      -"הרכב החדש"

   .כמפורט במחירון המבצע ,במבצע

משתתף  למען הסר ספק, .אדם הרוכש מהחברה רכב חדש     – "משתתף"

אינו כולל חברות החכרת רכב (ליסינג), חברות השכרת רכב, 

כלי רכב  3 -ציי רכב גדולים, חברות בעלות צי רכב מעל ל

  ומוניות. 

  .בנקים וגופי מימון אחריםגוף מממן כדוגמת   – "חברת המימון"

(תאריך עלייה  2019ועד לשנת  2015רכב פרטי משנת ייצור   -"הרכב הישן"

  הרשום בבעלות המשתתף.לכביש), 

  .51-254992-4בע"מ, ח.פ.  1997אוטו דיל מכירות רכב      -"אוטודיל"

 רכישת הרכב הישן ע"י אוטודיל ממשתתף הרוכש רכב חדש  -אין"-"עסקת טרייד

אין, על חשבון  –וזיכויו בתמורה המתקבלת בעסקת הטרייד 

  רכישת הרכב החדש מהחברה.

  "התמורה בעסקת

ורה המגיעה למשתתף מאת אוטודיל עבור רכישת הרכב התמ  -הטרייד אין"

הישן, אשר תשולם ע"י אוטודיל ישירות לידי צ'מפיון מוטורס, 

ותחשב כתשלום על חשבון מחיר הרכב החדש הנרכש ע"י 

  המשתתף מהחברה במסגרת המבצע.

מחיר הרכב החדש הנקוב במחירון המבצע, אשר בתוקף   -"מחיר המבצע" 

אינו כולל אגרת רישוי בגין שנת הרישוי בתקופת המבצע ואשר 

הראשונה וכן תוספות אבזור ושירותים נוספים אשר יפורטו 

  בחוזה הזמנת הרכב החדש.



ובו  מחירון המבצע המצוי באולמות התצוגה ובמשרדי החברה   -"מחירון המבצע" 

מפורטים מחירי דגמי הרכבים המשתתפים במבצע, לפני 

המבצע וההנחות או ההטבות המוצעות במסגרת המבצע וכן 

תנאי הרכישה המוצעים במסגרת המבצע ובכפוף להוראות 

  תקנון זה. 

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

  בתוקף במועד התשלום.

  פרשנות .2

 התקנון חל באופן שווה לבני שני המינים.  2.1

השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד. מקום בו ננקט לשון זכר במשמע  2.2

 גם לשון נקבה ולהיפך. 

 מקום בו ננקט לשון יחיד במשמע גם לשון רבים ולהיפך. 2.3

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין תנאי תקנון זה לבין פרסומים  2.4

מצגים אחרים כלשהם של החברה בדבר המבצע ו/או התנאים במסגרתו, ו/או 

 לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, תנאי תקנון זה יגברו בכל דבר ועניין.

הזמנת  חוזהבמקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין תנאי  2.5

 ת הרכב.הזמנ חוזההרכב החדש (לרבות נספחיו), יחולו ויגברו הוראות 

הוראות תקנון זה יחולו על כל משתתף במבצע. השתתפותו במבצע תהווה  2.6

הסכמה מוחלטת לכל תנאיו והתניותיו. אי לכך, המשתתף מתבקש לקרוא את 

 תקנון המבצע טרם השתתפותו. 

  תקופת המבצע .3

בשעה  28.5.2020ויסתיים ביום  09:00בשעה  21.5.2020המבצע יחל ביום  3.1

 )."תקופת המבצע" לאי (להלן:, או עד גמר המ14:00

על אף האמור לעיל, רשאית החברה בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי,  3.2

להאריך או לקצר את תקופת המבצע ולהודיע על סיומו בכל עת וזאת ללא הודעה 

 מוקדמת.

 המבצע .4

, מבין לרכוש רכב חדש מהחברה זכאיבתקופת המבצע, כל משתתף יהיה  4.1

מחירון בבתנאי הרכישה המפורטים בתקנון זה ו, ים המשתתפים במבצעהדגמ

 למילוי התנאים הבאים:תקנון זה ולמפורט בבכפוף והמבצע 

על הסכם הזמנת רכב לרכישת בתקופת המבצע המשתתף חתם  4.1.1

 .בנוסח המקובל אצל החברה על כל נספחיו רכב חדש



המשתתף העביר את כל המסמכים הנדרשים ושילם את מלוא  4.1.2

לחברה במועד חתימת הסכם הזמנת הרכב תמורת הרכב החדש 

ימים ממועד חתימת הסכם הזמנת הרכב  14או תוך  החדש

מרגע קבלת הודעת  ם) ימישבעה( 7ולכל המאוחר תוך החדש 

מועד החברה כי ניתן להתחיל בהכנת הרכב למסירה למשתתף. 

 בהתאם לתנאי הסכם הזמנת הרכב. יהיה מסירת הרכב 

 

  תנאים כלליים –אין  –מימון ועסקת טרייד  .5

משתתף יהיה רשאי לרכוש את הרכב החדש מהדגמים המוצעים במסגרת  5.1

כפוף לאישור חברת המימון ותנאיה. ב צע, באמצעות מימון מחברת המימוןהמב

מסלולי המימון המוצעים, ככל שמוצעים, על ידי חברות המימון (המחיר באשראי, 

 .במחירון המבצעשיעור הריבית וכו') מפורטים שיעורי התשלום ו

לשיקול דעתה הבלעדי של חברת  ניםנתוותנאיו המימון העמדת יובהר, כי  5.2

 תחת אחריותה.  םהמימון והינ

יובהר, כי החברה אינה אחראית, במישרין ו/או בעקיפין להתקשרות בין  5.3

 לרבות המשתתף לבין חברת המימון ו/או לתנאי ההתקשרות, בשום צורה ואופן,

בעניין הסדרי המימון, גובה המימון שיאושר למשתתף, תנאי המימון, העמלות 

וכו' או במקרה שחברת המימון תסרב לאשר המימון למשתתף, מכל סיבה שהיא. 

האחריות הבלעדית והמוחלטת לבדיקת תנאי המימון וההתקשרות עם חברת 

 המימון הינה על המשתתף בלבד.

הריבית במימון כאמור יהא בהתאם לתנאי העסקה התשלום ויובהר עוד כי שיעור  5.4

המשתתף כן יובהר כי שתוסכם, ככל שתוסכם, בין המשתתף לבין חברת המימון. 

בהתאם עמלת פתיחה  לחברת המימוןיידרש לשלם ייתכן והבוחר במימון 

 לתנאיה של חברת המימון. 

בית לתשומת לב המשתתף, אי עמידה בפרעון הלוואה עלול לגרום לחיוב ברי 5.5

 פיגורים והליכי הוצאה לפועל שינקטו על ידי חברת המימון או מי מטעמה.

משתתף החותם על הסכם הזמנת רכב חדש של אחד מהדגמים המוצעים  5.6

אין לרכב  -לביצוע עסקת טרייד מאוטו דיל במסגרת המבצע, יוכל לקבל הצעה 

ולרכב  הישן, בכפוף לכך שהרכב הישן אינו משועבד ו/או ממושכן ו/או מעוקל

בכפוף לתנאי אוטו הכל ו (שלושה) חודשים לפחות 3 –הישן רישיון רכב תקף ל 

 .דיל ולשיקול דעתה

אין הינה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של  -יובהר כי עסקת הטרייד  5.7

אין ביחס לרכב הישן  -אוטודיל, אשר תהיה רשאית לסרב לבצע עסקת טרייד 

  נוכח מצבו. 



אוטודיל הגיעו להסכמה מה שיעור התמורה בעסקת הטרייד מקום בו המשתתף ו 5.8

אין בגינה יזוכה המשתתף בגין הרכב הישן, המשתתף יחתום על הסכם מכירת  -

הרכב הישן מול אוטודיל, ובו יצהיר, בין היתר, אודות הפגמים ו/או הליקויים 

הקיימים ברכב הישן וכי מד האוץ תואם את מספר הקילומטרים שהרכב הישן 

 ע.גמ

אין לשלוח  -אוטודיל תהיה רשאית טרם מתן הסכמתה לביצוע עסקת הטרייד  5.9

 את הרכב הישן למכון בדיקה מורשה, לצורך בדיקת מצבו הפיזי והמכאני. 

אין, אינו כולל תוספת חודשי עלייה  -יובהר, כי מחיר המחירון בעסקת הטרייד  5.10

 לכביש, אבזור קיים/מותקן ברכב הישן וקילומטראז' נמוך.

אין, וכתנאי מתלה מוקדם לכניסתה לתוקף,  -לא יאוחר ממועד עסקת הטרייד  5.11

המשתתף ימחה לטובת החברה בהמחאה גמורה ובלתי חוזרת, את זכותו 

אין עבור הרכב הישן, וייתן הוראה בלתי  -לקבלת סכום התמורה בעסקת הטרייד 

ת חוזרת לאוטודיל להעביר לחברה במישרין את מלוא סכום התמורה בעסק

 אין כאמור. -הטרייד 

אין שהועבר לחברה, יזוכה ממחיר הרכב  -סכום התמורה בעסקת הטרייד  5.12

 החדש.

אין תבוטל, מכל סיבה שהיא,   -ידוע ומובהר למשתתף, כי ככל שעסקת  הטרייד  5.13

ע"י המשתתף ו/או צד ג', טרם תשלום מלוא התמורה לחברה בגין הרכב החדש 

(שלושה) ימים  3 –ות, תוך ולא יאוחר מ שהוזמן, המשתתף ישלם לחברה ישיר

אין, את מלוא יתרת התמורה בגין הזמנת הרכב  -ממועד ביטול עסקת הטרייד

החדש, כתנאי למסירתו לידיו. ידוע ומוסכם על המשתתף, כי אי תשלום מלוא 

יתרת התמורה ע"י המזמין במקרה של ביטול עסקת הטרייד במועד לכך כאמור, 

ל הסכם הזמנת הרכב ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או יהווה הפרה יסודית ש

  דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בעניין זה.

המשתתף יחתום על כל מסמכי העברת הבעלות כדין ברכב הישן ועל כל מסמך  5.14

 הנדרש ו/או שיידרש ע"י אוטודיל עפ"י דין לצורך העברת הבעלות ברכב הישן.

מהוראות הסכם הזמנת רכב ומלוא  הובהר למשתתף כי אין באמור לעיל לגרוע 5.15

 התחייבויות המשתתף על פיו. 

 

 אפשרות ביטוח .6

משתתף החותם על הסכם הזמנה לרכישת רכב חדש מאת החברה בתקופת המבצע, 

אי די אי, חברה לביטוח בע"מ  -ביטוח ישירמאת  יוכל לקבל הצעה לביטוח הרכב החדש

  בהתאם ובכפוף לתנאיה.

 



 תנאים כלליים .7

המשתתף במבצע כפופה להוראות תקנון זה. רכישת רכב חדש ע"י השתתפות  7.1

 משתתף בתקופת המבצע תיחשב ותהווה קבלה והסכמה של הוראות תקנון זה.

 18ההשתתפות במבצע מותרת לכל תושב ואזרח במדינת ישראל שמלאו לו  7.2

 שנים ואשר יש בידו רישיון נהיגה בר תוקף.

במחירון במסגרת המבצע מפורט  מלאי כלי הרכב החדשים מהדגמים המוצעים 7.3

  המבצע.

רכישת רכב חדש ע"י המשתתף בתקופת המבצע, כפופה ומותנית בחתימת  7.4

 המשתתף על הסכם הזמנת רכב.

המבצע כאמור אינו מיועד לחברות החכרת רכב (ליסינג), חברות השכרת רכב,  7.5

  כלי רכב ומוניות.  3 -ציי רכב גדולים, חברות בעלות צי רכב מעל ל

השלמת הרכישה כפופה לתשלום מלוא מחיר הרכב החדש. לא ניתן "לשריין"   7.6

הזמנת רכב חדש ללא תשלום מקדמה וחתימה על הסכם הזמנת רכב בהתאם 

 לדרישות ותנאי החברה. 

ההטבות הניתנות בתקופת המבצע, כולן או חלקן, אינן ניתנות להחזר, שינוי או  7.7

 המרה כלשהי.

צע. למען הסר ספק, מבצע זה אינו בא כתוספת אין כפל מבצעים במסגרת המב 7.8

 לכל הטבה אחרת והוא מבטל כל מבצע אחר לרבות הטבות והנחות.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או להאריך את המבצע, בכל עת,  7.9

לאלתר וללא הודעה מוקדמת ומכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט 

אלתר וללא הודעה מוקדמת ומכל סיבה והבלעדי וכן לשנות או לתקן בכל עת, ל

ובלבד  שהיא את תקנון מבצע זה ו/או כל חלק ממנו ו/או כל הוראה בתקנון

 .שתודיע על שינוי תנאי המבצע באופן הנדרש על פי דין

הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט  7.10

במחוז תל אביב בלבד ולא לכל בית הייחודית והבלעדית נתונה לבתי המשפט 

 משפט אחר.

  ט.ל.ח.

  

  

  

  

  

  

  



משתתפים 
במבצע

דגם, לפי מחירון מספר 66 מחודש 05/2020
מחיר 

מחירון 66 
05/2020

הנחה
מחיר מבצע 
אחרי הנחה

אגרת 
רישוי 
לשנה 

ראשונה

מחיר אחרי 
הנחה וכולל 
אגרת רישוי

מקדמה
רכיב ממומן 

במחיר

תשלום סוף 
תקופה 
(בלון)

מספר 
תשלומים 
חודשיים

תשלום 
חודשי

עלות רכב כולל 
ריבית ולא כולל 

אגרת רישוי
שיעור ריבית

פאביה

פריים+83,4350.6% 39,99536750₪ 63,490₪ 81,22716,500₪ 1,237₪ 79,990₪ 5,000₪ 84,990₪ ₪פאביה 1.0 אמבישן ידני10
סקאלה

פריים+124,3160.6% 59,74536850₪ 85,490₪ 121,01934,000₪ 1,529₪ 119,490₪ 6,500₪ 125,990₪ ₪סקאלה 1.0 סטייל15
אוקטביה

פריים+132,9910.6% 63,745361,200₪ 101,490₪ 129,29926,000₪ 1,809₪ 127,490₪ 7,500₪ 134,990₪ ₪אוקטביה 1.5 אמבישן20
סופרב

פריים+169,4650.6% 81,245361,500₪ 128,290₪ 164,90234,200₪ 2,412₪ 162,490₪ 7,500₪ 169,990₪ ₪סופרב 1.5 ביזנס30
קודיאק

165,902 2,412₪ 163,490₪ 8,500₪ 171,990₪ ₪קודיאק 1.5 ביזנס15
פריים+170,4980.6% 81,745361,500₪ 128,790₪ 34,700₪

קארוק

147,117 2,127₪ 144,990₪ 9,000₪ 153,990₪ ₪קארוק 1.5 אמבישן50
פריים+151,1700.6% 72,495361,300₪ 113,190₪ 31,800₪

קאמיק

121,799 1,809₪ 119,990₪ 5,000₪ 124,990₪ ₪קאמיק 1.0 אמבישן50
פריים+124,8300.6% 59,99536850₪ 85,690₪ 34,300₪

המחירים נכונים לעסקאות ללא טרייד אין בלבד
בעסקאות טרייד אין הנחות יהיו נמוכות מהמצויין 

מעלה
בנוסף תנתן הנחה בשעור 20% על אבזור בהתקנה 

מקומית בלבד
הצעות המימון מבנק דיסקונט בכפוף לשיקול דעתו 

ותנאיו ובכפוף לתשלום עמלת פתיחת תיק לפי תנאי 
הבנק

תשלומי ההחזר החודשיים מבוססים על ריבית 
בשיעור פריים +0.6%  

וריבית שנתית אפקטיבית בשיעור 2.22% 
(כפוף לשינויים בהתאם לשינויים בריבית הפריים).

נספח לתקנון -מבצע מאי 2020 

הצעות מימון 



מחירון מבצע SUV נספח לתקנון - סיאט וקופרה

דגם הרכב

מחיר מחירון 
לפי מחירון 

חברה מספר 47 
מחודש 5.20

מחיר מבצע - 
בתשלום 

במזומן

מחיר מבצע 
לרכב בעסקת 

טרייד אין

אגרת רישוי 
בגין השנה 

הראשונה
מלאי מינימאליהטבות אבזור (אם ישנן)

160חיישנים רגילים ללא תשלום + 30% הנחה על מערכת ה-1,235Connect-it 96,900₪ 95,900₪ 99,900₪ ₪איביזה 1.0 (115 כ"ס), 5 דלתות, אוטו', סטייל
100חיישנים שטוחים ללא תשלום  + 20% הנחה על מערכת ה-1,811Connect-it 117,700₪ 116,700₪ 128,700₪ ₪לאון 5ד' 1.5 סטייל אוטומאט (150 כ"ס)
223מעמד לטלפון ללא תשלום+ 30% על מערכת ה-1,811Connect-it 136,900₪ 135,900₪ 141,900₪ ₪אטקה, 1.5 (150 כ"ס) סטייל (מסך 8")

20מעמד לטלפון ללא תשלום+ 30% על מערכת ה-3,366Connect-it 243,900₪ 239,900₪ 249,900₪ ₪קופרה אטקה 2.0 (300 כ"ס)
500חיישנים שטוחים ללא תשלום  + 20% הנחה על מערכת ה-1,529Connect-it 106,400₪ 105,400₪ 111,900₪ ₪ארונה, 1.0 (115 כ"ס) סטייל אוטומאט

המחירים הנקובים לעיל כוללים מע"מ ואינם כוללים תשלומים בגין תוספות, צבע מטאלי, אבזור ושירותים נוספים לבחירת הלקוח.
בכפוף לתקנון המבצע, לתנאי החברה ולמפורט בחוזה הזמנת הרכב שיחתם על ידי הלקוח והחברה.



  28.05.2020-21.05.2020מחירון מבצע ימי מכירות בתאריכים 

 Audi מותג

מחיר מחירון לפי   דגם הרכב
מחירון חברה מספר 

  5.2020מחודש  069

 -מחיר מבצע 
בתשלום 

  במזומן

אגרת רישוי 
בגין השנה 

  הראשונה

מלאי 
  מינימאלי

Q2 35 
TFSI  

₪          190,000  ₪  169,900  ₪      2,417 25 
  

Q3 
Advanced 

35 TFS 

₪   260,000  ₪  234,900 
  

₪   3,366 20  

LIMITED 
+   חבילת

Q5 Design 
45TFSI  

₪          378,300 
  

₪  329,900 
  

₪      4,731 
  

20 
 

A3 SB + 
sharp 
sport 

  

₪          221,800 
  

₪  179,900 
  

₪      3,366 
  

25 
  

Q3 SB 35 
TFSI 

 

 
₪          260,000 

 

₪  245,000 
 

₪      3,366 
 

11 
 

Q7 50 TDI 
quattro 
LIMITED 

 

₪          590,000 
 

₪  560,000 
 

₪      4,731 
 

25 

55 TFSI  
q8 quattro 

 

₪          632,800 
 

₪  600,000 
 

₪      4,731 
 

15 
 
 

  

מטאלי, אבזור ושירותים המחירים הנקובים לעיל כוללים מע"מ ואינם כוללים תשלומים בגין תוספות, צבע 
  נוספים לבחירת הלקוח.

  בכפוף לתקנון המבצע, לתנאי החברה ולמפורט בחוזה הזמנת הרכב שיחתם על ידי הלקוח והחברה.

 

 



קוד הדגםתיאור הרכב

מחיר לפי מחירון 
חברה מספר 50 

מחודש מאי 2020, 
כולל מע"מ

אגרת רישוי 
בגין שה 
ראשוה

החה 
בעסקת 
טרייד אין

החה 
בעסקה 
בתשלום 

בתאי מזומן

מלאי מיימוםהטבת אבזור

 Comfortline 50מערכת קוקטיט + איתוראן + מצלמה: ללא תשלוםBQ13KE₪ 133,900₪ 1,811₪ 2,500₪ 4,000גולף 1.5 (150 כ"ס) 

 Comfortline C113KZ₪ 124,900₪ 1,811₪ 2,500₪ 4,000---------50טי קרוס 1.0 (115 כ"ס)  

 Comfortline 50%50 החה על : מערכת קוקטיט + איתוראן פעילAD13BZ₪ 169,900₪ 2,417₪ 4,500₪ 6,000טיגואן 1.5  (150 כ"ס)  

בכפוף לתקון המבצע, לתאי החברה ולמפורט בחוזה הזמת הרכב שיחתם על ידי הלקוח והחברה. 

 21.5 - 28.5  SUV DAYS  פולקסווגן פרטיות - מחירון מבצע ימי מכירות    

Golf 

T cross 

Tiguan

המחירים הקובים לעיל כוללים מע"מ ואים כוללים תשלומים בגין תוספות, צבע מטאלי, אבזור ושירותים וספים לבחירת הלקוח. 


