הסניקסך v

צמיג תקין
מציל חיים!
הצמיג הינו אביזר הבטיחות החשוב ביותר ברכב!
הוא הקשר היחידי של הרכב לכביש!

בלעדי למבוטחי הפניקס!
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לקוחות הפניקס מרוויחים יותר ,תבדקו שיש לכם הפניקס.
הפניקס חברה לביטוח בע״מ
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מבוטח/ת נכבד/ה!
הננו שמחים להציג בפניך מיזם משותף וייחודי בין ״הפניקס״ לבין חצב סחר ( )1993בע״מ )להלן" :חצב")
העוסקת ביבוא ובשיווק צמיגים.

״חצב״ מפעילה רשת פנציריות (תקריות) בפריסה ארצית רחבה ,ובהתאם להסכם עם ״הפניקס״ -
יקבלו מבוטחי "הפניקס" את שתי ההטבות הייחודיות הבאות:
הנחה של  60%מהמחירון הרשמי שבתוקף של "חצב" ברכישת צמיגים חדשים מהמותגים
המשווקים ע״י "חצב" (כמצויין מעבר לדף).

תיקון פנצ'רים (תקרים) בחינם לכל צמיגי הרכב בפנציריות הרשת של "חצב" ,וזאת לאחר
רכישת צמיגים חדשים מהמותגים המשווקים ע״י ״חצב״ וכדלהלן:

• ברכישת  2צמיגים (באותה רכישה) :התיקון בחינם לכל צמיגי הרכב יהיה תקף למשך שנתיים
מיום רכישת הצמיגים.
• ברכישת  4צמיגים (באותה רכישה) :התיקון בחינם לכל צמיגי הרכב יהיה תקף למשך  3שנים
מיום רכישת הצמיגים.

הרכב הזכאי להטבות:
רכב פרטי ומסחרי עד  3.5טון המבוטח (ביום רכישת הצמיגים) בביטוח מקיף או בביטוח צד שלישי בענפים
"הפניקס זהיר" או "רכבית".

מימוש ההטבות
• רכישת הצמיגים והרכבתם
עליך לפנות למוקד ״חצב״ בטלפון  1-700-50-60-30ולמסור את מסי הרישוי של הרכב ואת מאפייני
הצמיגים כמצויין ברישיון הרכב .במוקד יוודאו את זכאותך ויאשרו את ההנחה.
תינתן לך האפשרות לשלם באמצעות כרטיס אשראי עד  8תשלומים.
לאחר ביצוע התשלום בגין הצמיגים באמצעות המוקד ,הינך זכאי להרכבתם באחת מפנציריות הרשת
של "חצב" ,ללא תשלום כלשהו בגין הרכבת הצמיגים ואיזון הגלגלים.
לשם כך ,תתואם מולך פנציריה הקרובה אליך שאליה עליך לפנות לביצוע ההרכבה בחינם.
על הצמיגים שנרכשו ניתנת אחריות למשך  4שנים בגין כל כשל הנובע מפגם בייצור.

• תיקון פנצ׳רים בחינם
במקרה של פנציר  -עליך לפנות למוקד "חצב" ולמסור את מסי הרישוי של הרכב.
במוקד יוודאו את זכאותך לתיקון פנציר בחינם (בהתאם לאמור במסגרת המודגשת לעיל) ,ויפנו אותך
לפנציריה הקרובה אליך.
(מובהר כי במידה והרכב יימכר  -הזכאות לא תועבר לרוכש הרכב).

מובהר בזאת כי האחריות הבלעדית על אספקת השירותים (מכירת הצמיגים ותיקון הפנצירים) חלה על
"חצב" באופן מלא ובלעדי ,ולא תועלה כל טענה כנגד "הפניקס" בעניין זה.

לקוחות הפניקס מרוויחים יותר ,תבדקו שיש לכם הפניקס.
הפניקס חברה לביטוח בע״מ

