אוקטובר 2018
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 בספרד:
מבלים את חופשת החורף בספרד? חשוב שתדעו!
שרשראות שלג הינן חובה באזורים המושלגים.
את שרשראות השלג יש להזמין מראש מחברת ההשכרה (זמינות
בתחנת ברצלונה שדה התעופה) ויש להתקין אותן בהתאם לשילוט אשר
בצד הדרך.
אנו ממליצים לשוכרים רכב לאנדורה בחודשי החורף ,להזמין מראש
שרשראות שלג גם אם בתחנת הלקיחה החוק אינו מחייב זאת  -וזאת
כי תנאי הדרך בפיראנים המזרחיים עלולים לדרוש זאת.
בטמפרטורות נמוכות מאוד הדלק במיכל עלול לקפוא.
לפיכך ,אנו ממליצים להחנות את הרכב בחניון מקורה ו/או להוסיף נוזל
אנטי-פריז למיכל הדלק (חומר מיוחד המונע קיפאון) שניתן לרכוש
בתחנות דלק עונת החורף מתחילה בנובמבר ומסתיימת במרץ .לנהגים
המתכוונים לטייל בהרי הפירנאים או באזורים מושלגים אחרים ,מומלץ
להזמין מראש שרשראות שלג ולוודא בעת לקיחת הרכב שהשרשראות
מתאימות לצמיגי הרכב.
נהיגה ברכב שכור בגיברלטר
שימו לב כי המעבר לגיברלטר ברכב נעשה דרך
עמדת ביקורת גבולות ,כך שחשוב להצטייד בדרכון
לצורך הכניסה .העמדה בגבול פתוחה  24שעות
ביממה ,אך יש לשים לב כי התור בכניסה עשוי
להתעכב.
יש לציין מראש במידה והנכם מעוניינים להיכנס עם
הרכב השכור לגיברלטר ,היות ורק חלק מחברות
ההשכרה מאפשרות מעבר עם הרכב השכור אל
תוך גיברלטר תחת אישור מראש ,אולם חלק אינן
מאפשרות מעבר עם רכביהן אל תוך גיברלטר
כלל.
היות ובעיקר בחודשי הקיץ עומס כלי הרכב במעבר
הגבול הוא גדול ,מומלץ להחנות את הרכב במגרש
החנייה הסמוך ולהיכנס אל תוך גיברלטר רגלית.

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.

כבישים מהירים בספרד
הכבישים המהירים בספרד מכונים Autopista
ומסומנים באות  .Nכבישים מהירים שבהם נגבית
אגרה מכונים  Peajes de Autopistaומסומנים
באותיות .AP
שימו לב שבסמוך לנתיב אגרה קיימים במקומות
רבים דרכים חלופיות ,בהן הנהיגה היא ללא תשלום.
עם זאת ,דרכים אלה עלולות להיות עמוסות או
ארוכות יותר.
מיכל דלק
הרכב נמסר עם מיכל דלק מלא .על השוכר להחזיר
את מיכל הדלק במצב זהה לזה בו התקבל.
במקרה של חוסר דלק במיכל בעת החזרת הרכב
ייגבה תשלום משוכר הרכב לפי התעריף שייקבע על
ידי ספק הרכב בלבד ,בתוספת דמי תדלוק מיוחדים.

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

