המע"מ
עלינו
כל מחירי המוצרים והשירותים
יופחתו בשיעור המע"מ.
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הגדרות

"	 1.1צ'ק אפ"  -חברת טייר שופס בע"מ (להלן" :צ'ק אפ")
המפעילה מרכזי שירות לרכב בפריסה ארצית (להלן:
"מרכזי השירות").
"	 1.2רכב מכוסה"  -רכב פרטי ,שגילו עד  10שנים ,עבורו
נרכשו צמיגים באחד ממרכזי השירות ,למעט כלי רכב
על פי המפורט להלן:
	1.2.1רכב המשמש כמונית ,מונית שירות או כל רכב המסיע
נוסעים בתשלום.
 1.2.2רכב אספנות.
 1.2.3רכב בבעלות חברת ליסינג או חברה להשכרת רכב.
 1.2.4רכב שמשקלו מעל  4טון.
 1.2.5רכב דו-גלגלי.
 1.2.6רכב המשמש לספורט תחרותי.
 1.2.7כלי רכב שהנזק לצמיגיו נגרם שלא בכביש סלול.
	1.2.8רכב שבעליו עשה שימוש לרעה ו/או בחוסר תום לב
בתנאי כתב-שירות זה.
"	 1.3לקוח"  -בעליו הרשום של רכב מכוסה או כל אדם אחר
הנוהג ברכב מכוסה ברשות הבעלים.
"מרכז שירות" – בית עסק הפועל במסגרת רשת צ'ק
1.4
אפ ועל-פי כלליה.
"	 1.5צמיג/ים"  -צמיג/ים שנרכש/ו באחד ממרכזי השירות
והורכב/ו ברכב מכוסה במרכז שירות.
"	 1.6ההטבה" – הנחה בשיעור המע"מ החל על כל רכישת
צמיגים ו/או מוצרים נלווים ו/או שירותים ,המבוצעת
באחד ממרכזי השירות.
"	 1.7רכישה מזכה"  -רכישת  2צמיגים ומעלה ,באותה
עסקה באחד ממרכזי השירות והרכבתם ברכב מכוסה.
"כתב שירות" -כתב שירות זה למתן הטבת "המע"מ
1.8
עלינו".
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תוקף

	2.1כתב-שירות זה יעמוד בתוקפו למשך  12חודשים ממועד
הרכישה המזכה.
	2.2עם תום  12החודשים ממועד הרכישה המזכה ,יפקע
תוקפו של כתב השירות מיידית.
	2.3ההטבה שתוענק מכח כתב-שירות זה תינתן בגין כל
רכישה של צמיגים ו/או מוצרים נלווים ו/או שירותים,
אשר תבוצע באחד ממרכזי השירות במהלך תוקפו של
כתב שירות זה לאחר ביצוע הרכישה המזכה.
	2.4הזכאות על פי כתב שירות זה ניתנת למימוש כמות בלתי
חוברת שירותים והטבות ללקוח

מוגבלת של פעמים במהלך תוקפו של כתב השירות.
	2.5תנאי למימוש הזכאות להטבה על פי כתב-שירות זה
הינו הצגת חשבונית-מס מקורית על ידי הלקוח וזיהוי
הצמיגים שנרכשו ברכישה המזכה על-פי הפרטים
המופיעים בחשבונית הרכישה ובהתאם לפרטים
המופיעים במחשבי צ'ק אפ.
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"המע"מ עלינו"

	3.1ההטבה תוענק בגין כל רכישה מזכה (כהגדרתה בסעיף
 1.7לעיל).
	3.2ההטבה תחול מיידית ,על רכישת כל צמיג ו/או מוצר
נלווה ו/או שירות נוספים (מעבר לשני הצמיגים שנרכשו
במסגרת הרכישה המזכה) ,אשר ירכשו על ידי הלקוח,
הן במסגרת ביצוע הרכישה המזכה עצמה והן בתקופת
תוקפו של כתב השירות.
	3.3צ'ק אפ שומרת על זכותה לשנות את תנאי כתב-שירות
זה בכל עת על-פי שיקול דעתה ,ובלבד שלא תפגענה
הזכויות על-פי כתב-שירות התקף עובר לביצוע השינוי.
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הגבלת אחריות

	היה וייבצר מצ'ק אפ לספק איזה מהשירותים המפורטים
בכתב-שירות זה כתוצאה מאירוע של כוח עליון (לרבות
אך לא רק :מלחמה ,אש ,פרעות ,כוחות טבע ,רעידת
אדמה ו/או נפילת מערכות ו/או תשתיות מכל סוג
ומין ,ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור תשתיות
סלולאריות ו/או אינטרנט ,שביתות ,השבתות וסכסוכי
עבודה) ,או בשל נסיבות אשר הינן מעבר לשליטתה
הסבירה ,לא ייחשב הדבר להפרה של התחייבויותיה
על-פי כתב-שירות זה ,ולבעלי זכויות לפי כתב-שירות זה
לא תהא כל זכות תביעה נגדה בקשר לכך.
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יש כפל מבצעים!

ההטבה ע"פ כתב שירות זה הינה בנוסף לכל הטבה אחרת
5.1
לה זכאי הלקוח באותה רכישה למעט כמפורט להלן.
	5.2ניתן להשתמש בכתב שירות תקף אחד מסוג הטבת
"המע"מ עלינו" בכל רכישה .גם במקרה שבידי הלקוח
כתב שירות תקף נוסף מסוג זה ,באותה תקופה ,תוענק
ההטבה פעם אחת בכל רכישה ,כלומר תוענק הנחה
מקסימלית בשיעור המע"מ באותה עת.
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