דצמבר 2017
לקוחות יקרים,
שובר השכירות שבידכם כולל:
ק"מ ללא הגבלה ,מיסים מקומיים וביטוח השתתפות עצמית מופחת.
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 ביפן:

טיפ חשוב!

שימו לב! היתר נהיגה מיוחד ליפן
לתשומת לבכם ,נדרש להציג היתר מיוחד ליפן אותו ניתן להנפיק בסניפי
רשת ממסי תיירות .רישיון נהיגה ישראלי אינו מתקבל ולא תוכלו לקבל
את הרכב השכור או לנהוג ביעד ללא היתר זה.

יש לקרוא בעיון את חוזה השכירות
ולוודא כי כל פרטי החוזה ברורים
לכם בטרם חתימתכם עליו.

ביפן נוהגים "הפוך"

ייתכן ויוצעו לכם בתחנת
השכירות בחו"ל שירותים נוספים
בתשלום.

ביפן הנהיגה היא בצד שמאל של הכביש.
מושב הנהג ממוקם בצד הימני של הרכב ומוט ההילוכים נמצא לשמאלו של
הנהג .לכן ,מומלץ לבחור סוג רכב מתאים ונוח מספיק זמן מראש ומומלץ
לשקול בחירת רכב בעל גיר אוטומטי על מנת להקל על ההסתגלות לאופן
הנהיגה השונה.
בנוסף ,גם כיוון הנהיגה בכיכרות הוא עם כיוון השעון ,הפוך למקובל בארץ.
חשוב לנהוג בתשומת לב מרבית ולהקפיד על נהיגה לפי חוקי התנועה.

הקפידו לא לחתום על תוספות,
שדרוגים או שירותים נוספים
אם אינם נחוצים.

תמרורים חשובים ביפן
לתשומת לבכם  -חלק התמרורים ביפן שונים מאלו הנהוגים בשאר העולם.
להלן דוגמא למספר תמרורים חשובים ביפן:

התראות מזג אוויר ,צונאמי
ורעידות אדמה
אפליקציה לסיוע לתיירים
בנושא התראות מזג אוויר,
רעידות אדמה וצונאמי
לחצו כאן :אנדרואיד או ios

נוסעים עם ילדים?
שימו לב -ביפן ילדים עד גיל 6
חייבים לשבת על כיסאות
בטיחות על פי חוק.
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

