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
שובר השכירות בהתאם.
ריכזנו עבורכם מס' נקודות חשובות שיסייעו לכם בתהליך השכרת הרכב בהולנד:
חופשה בהולנד ובמדינות שכנות בעונת החורף:
בנהיגה באזורים מושלגים ואתרי סקי ,כמו גם במדינות רבות
באירופה ,למשל שוויץ גרמניה ועוד ,חלים חוקים הנוגעים
לנהיגה בחורף כגון שימוש בצמיגי חורף ,נסיעה עם
שרשראות שלג וכדומה.
את ציוד החורף הנ"ל יש להזמין מראש מחברת ההשכרה.
לכן ,בעת תכנון חופשה בחורף חשוב במיוחד לוודא את החוק
החל במדינות אליהן אתם יוצאים ולציין זאת בעת הזמנת
השכרת הרכב.
תוסף אנטי פריז

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.

טמפרטורות נמוכות מאוד הדלק במיכל עלול לקפוא.
לפיכך ,אנו ממליצים להחנות את הרכב בחניון מקורה ו/או
להוסיף נוזל אנטי-פריז למיכל הדלק בעת התדלוק (חומר
מיוחד המונע קיפאון) ,אותו ניתן לרכוש במידת הצורך
בתחנות דלק.
דוחות מהירות בהולנד
בנסיעה בכבישים עירוניים ובין
עירוניים בהולנד יש לשים לב
לשילוט המורה על המהירות
המותרת .בניגוד לשיטה המוכרת
לנו בארץ ,בהולנד גם נסיעה
בקילומטרים בודדים מעל המהירות
המותרת נתפסת במצלמות
המהירות הרבות הפזורות בכבישים
ועלולה לגרור קנסות גבוהים.
דעו :החוק ההולנדי אוסר על
שימוש במכשירים או אפליקציות
לזיהוי מצלמות מהירות.

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.
ניקיון הרכב
הרכב נמסר במצב נקי .חשוב לשמור על ניקיון הרכב ולהחזירו
במצב זהה לזה בו התקבל .בנוסף ,העישון ברכב הינו אסור.
במקרה שהרכב יוחזר כאשר הינו מלוכלך מעבר לסביר ,להגדרת
ספק הרכב בלבד ,או עם סימני עישון )כגון אפר במאפרה ,ריח
עשן סיגריות וכיו"ב( ,ייגבו משוכר הרכב דמי ניקוי 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

