אפריל 2019
לקוחות יקרים,
שובר השכירות שבידכם כולל:
ק”מ ללא הגבלה ,מיסים מקומיים ,ביטוח ביטול או ביטוח השתתפות עצמית מופחת
(תלוי בחברת ההשכרה).
במידה והוספתם כיסויים להחזר השתתפות עצמית ו/או כיסויים נוספים אלו גם יכללו
בשובר והסימנים המופיעים משמאל יוצגו על גבי השובר בהתאם.
ריכזנו עבורכם מס' נקודות חשובות שיסייעו לכם בתהליך השכרת הרכב באיטליה:
הימנעו מכניסה לאזורי Zona Traffico Limitato
אזורים מסויימים בערים רבות באיטליה ובעיקר המרכזים
ההיסטוריים ,מוגבלים לתנועת מכוניות.
איך תדעו לאן אסור להכנס עם הרכב? שימו לב לתמרור
המדובר בסמוך לתמרור מותקנות מצלמות המתעדות את
לוחית הרישוי של כל רכב שנכנס לאזור.
במידה וצולמתם ,המשטרה או הרשות המקומית תפנה לחברת ההשכרה
כדי לקבל את פרטיכם ותשלח אליכם דו"ח הביתה ובנוסף ,דמי טיפול ייגבו
ע"י חברת ההשכרה (כ -40יורו לכל דו"ח) .על גבי הדו"ח שיגיע מאיטליה
יפורטו אפשרויות התשלום השונות .על הקנס ועל דמי הטיפול לא ניתן
לערער ,אלא כמובן אם לא הייתם באיזור בזמן ביצוע העבירה.

טיפ חשוב!
יש לקרוא בעיון את חוזה
השכירות ולוודא כי כל פרטי
החוזה ברורים לכם בטרם
חתימתכם.
ייתכן ויוצעו לכם בתחנת
השכירות בחו"ל שירותים
נוספים בתשלום.
הקפידו לא לחתום על תוספות,
שדרוגים או שירותים נוספים
אם אינם נחוצים.

החזרת רכב בונציה :שימו לב שהחזרה בתחנה בונציה בעיר כרוכה בעלות
חניה מיוחדת אשר אינה כלולה במחיר ההשכרה.
עלות זו משולמת ישירות לספק הרכב עם לקיחתו.
עדכון חשוב לנהגים בנושא
מסלולי מירוצים!
לתשומת לבכם  -חל איסור מוחלט
להיכנס עם הרכב השכור למסלולים
כדוגמת מסלול Nuerburgring
או דומים לו.
הרכב השכור אינו מבוטח
במסלולים אלו והעובר על איסור זה
חשוף לקנסות משמעותיים.

מתכננים לצאת עם הרכב למדינות שכנות? שימו לב!
לחלק מהמדינות באירופה ,כמו שוויץ ,אוסטריה ,סלובניה ועוד,
נדרשת מדבקה מיוחדת לנסיעה באוטוסטרדות ,אותה ניתן לרכוש
בקיוסקים שבמעברי הגבול.
האחריות לרכישת מדבקה ושימוש נכון בה מוטלת על שוכר הרכב
בלבד ,ולכן יש להקפיד להדביקה בהתאם להנחיות הרשות
המקומית.
הקפידו לברר על הצורך ברכישת מדבקה בכל יציאה
ממדינה אחת וכניסה לאחרת עם הרכב השכור.

אנו מקווים כי מידע זה יהיה שימושי עבורכם ויחסוך לכם הוצאות מיותרות .תשומת לבכם כי בתנאים הכלליים הנלווים
לשובר שהוצאנו לכם קיים מידע נוסף והמלצות חשובות נוספות .חשוב שתקראו היטב תנאים אלה.
הנקודות המפורטות לעיל לא ממצות את המידע וההמלצות שבשובר שהוצאנו לכם או בתנאים הכלליים שנלווים לשובר.
בברכת נסיעה טובה ובטוחה.
יש עם מי לדבר
בכל מקרה של חוסר ודאות לגבי החוזה בעת הלקיחה
או תקלה במהלך ההשכרה אנחנו כאן בשבילכם:
התקשרו .03-7951010

