
 מזמינים טיסה ושוכרים רכב בהנחה  – סמארטאיירמבצע תקנון 

 :עיקרי המבצע

העומדים בתנאים המפורטים בתקנון זה ואשר יוזמנו בתקופת המבצע  ,טיסות וחבילות נופשכל המזמין 

אלבר,  מטעם חברת   בחו"ל על השכרות רכב  %30לשכור רכב בהנחה של , יהיה זכאי  המפורטת להלן

 .ישראלב Europcarזכיינית 

 

 :זכאות למבצעל תנאים מקדימים

 התנאים הבאים: בכלעל מנת להיות זכאים למבצע, ההזמנה צריכה לעמוד 

  מוצרים אחרים שאינם בהגדרת חבילת תיור כמפורט  חבילות תיורהכוללות טיסות או   הזמנות חדשות(

 .(וכו' ספורט ובידורלעיל, אינם נכללים במבצע לדוגמא מלונות, כרטיסים לאירוע 

  סמארטאיירההזמנה בוצעה באמצעות. 

 במועד ההזמנה. ההזמנה כורטסה ושולמה במלואה 

 שירכשו טיסה או חבילת נופש במסגרת המבצע. ההזמנות הראשונות 1,500-המבצע מוגבל ל 

 מתנאי המבצע. תמזמין שהזמנתו בוטלה לא יהיה זכאי ליהנו 

  ומימוש ההטבה תנאים כלליים

  ע"י חברת אלבר, זכיינית יורופקאר בישראל. תינתן ההטבה 

 סמארטאייר שומרת לעצמה הזכות להאריך 02.06.2018 -ועד ה 15.5.2018 -מועד ההזמנה חל בין ה .

 את המבצע או לסיימו ללא הודעה מוקדמת.

 .ההנחה תהיה על מחיר המחירון המפורסם באתר אלבר להזמנות פרטיות שאינן באמצעות סוכן 

 ין הגבלה על מועד  השימוש ברכב.א 

 ההטבה תקפה להשכרת רכב לחו"ל בלבד. 

  מזמין שאושרה הזמנתו בסמארטאייר, יקבל לאחר הזמנתו מייל מפורט ובו פרטי ההטבה ובו יוכל למלא

 את פרטיו.

  סמארטאייר תעביר את הנתונים לחברת אלבר אשר תיצור קשר עם המזמין ויבצעו מולו הזמנה באופן

  ישיר. 

  ההנחה תינתן על כל הרכב המשתתפים במבצע  אשר  יהיו מקבוצת IDMR  ( כגון טויוטה קורולה גיר ידני

)פורד פוקוס   CWARאו מקבוצת    )טויוטה קורולה גיר אוט' או דומה)   IDAR  דומה ( או מקבוצת או 

 .סטיישן אוט' או דומה( או לרכבים בדרגה נמוכה יותר

 כפי שיוגדר ע"י חברת אלבר במעמד  גבוהה יותר בתשלום ההפרש בין הרמות ניתן להזמין רכב מדרגה

 העסקה.

  בכפוף לזמינות כלי הרכב במדינות היעד ולמדינות בהן יורופקאר פעילה.  לא הזמנת הרכב וההטבה הינן

 יהיה החזר או זיכוי על הזמנות בהן לא ניתן לממש את ההטבה.

  כגון ביטוחים, כיסא תינוק, שולמים בישראל. תוספות המשכירת הרכב בלבד ההנחה היא על דמיGPS ,

בתשלום ושינויים שיבוצעו על המשכיר בתחנות ההשכרה בחו"ל יהיו דמי החזר, דמי מעבר, נהג נוסף וכו' 

 .יורופקאר לפי מחירוןמלא 

  למימוש ההטבה תהיה על חברת אלבר ועל פי נוהליה ותנאיה. ההתקשרות תהיה בין האחריות

המזמין  לחברת אלבר וללא כל קשר לחברת סמארטאייר. לחברת סמארטאייר לא תהיה כל 

אחריות להצעת ההטבה, תנאיה, מימושה  וכל ההתחייבויות הנגזרות  מההתקשרות בין המזמין 

 לחברת אלבר. 

 



 

 

  

 נוספותהוראות 

  חברת אלבר תהיה אחראית לשירות הלקוחות לפני ההזמנה, במהלכה ותטפל בכל פניה או בקשת

 בירור  של המזמינים  לאחר שובם ארצה.

 שכרת הרכב תהיה על פי נוהלי אלבר ולפי תנאיה. ה 

 ברת אלבר תהיה אחראית לשירות הלקוחות לפני ההזמנה, במהלכה ותטפל בכל פניה או בקשת ח

 של המזמינים  לאחר שובם ארצה.בירור  

 לקבלת חומר שיווקי ופרסומי מחברת סמארטאייר כן המזמין מסכים כי פרטיו יועברו לחברת אלבר ו

 ומחברת אלבר בהמשך ובכפוף להוראות כל דין.

 

    חופשה נעימה!מאחלת לכם   סמארטאיירחברת 


