אפריל 2019
לקוחות יקרים,
שובר השכירות שבידכם כולל :ק”מ ללא הגבלה ,כיסוי ביטול השתתפות עצמית במקרה
של נזק ( )Super CDWובמקרה של גניבה ( ,)Super TPהרחבה של כיסוי צד ג’ עד
מיליון דולר ( ,)SLIואת כל המיסים המקומיים.
במידה והוספתם את הכיסוי המורחב (כיסוי במקרה של נזק לצמיגים ,שמשות ,נזק למצמד
ומצבר הרכב כתוצאה משימוש שגוי ברכב ,נזק למרכב התחתון ואובדן מפתח) ,גם הוא ייכלל
בשובר והסימן המופיע משמאל יוצג על גבי השובר בהתאם.
ריכזנו עבורכם מס' נקודות חשובות שיסייעו לכם בתהליך השכרת הרכב בארה"ב:
 - Choiceלבחור את הרכב שמתאים לך!
במעל ל 100 -תחנות מרכזיות תיהנו מבחירת הרכב
המועדף עליכם משלל דגמים הזמינים בקבוצה המוזמנת.
לצפייה ברשימת התחנות בהן השירות מוצע לחצו כאן.

חוסכים לכם זמן!
באפשרותכם גם למלא את חוזה השכירות מראש ובנחת
באתר www.save-time.co.il
עובדים עם הטובים ביותר!
אופרן עובדת עם אלאמו ונשיונל מקבוצת אנטרפרייז,
החברות המובילות בארה"ב אשר זכו במקומות הראשונים
בסקר הצרכנים . J.D.Power
למדיניות הפרטיות של חברת אנטפרייז לחצו כאן

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

הידעת?
אלאמו ונשיונל מאפשרות להציג בתחנות את השובר
במכשיר הנייד ללא צורך להדפיסו מראש.
מתכננים מעבר בכביש אגרה?
אל תשכחו להוסיף בעת איסוף הרכב מכשיר !Toll Pass

לתשומת לבכם -

בארה"ב מופעל מספר גדול של כבישי אגרה (בדומה לכביש . )6
 Toll Pass Deviceהינו מכשיר המוצע בתחנות ההשכרה הנבחרות של
אלאמו ונשיונל.

חברות ההשכרה בארה"ב
אינן מאפשרות להציג כרטיס
אשראי מסוג דיינרס ככרטיס
האשראי לערבון.

המכשיר מותקן ברכב ומסייע בתשלום מוזל ,מהיר ונוח של אגרות
הכבישים .כך תוכלו לשלם ישירות מכרטיס האשראי,
ללא בזבוז זמן בתורים או התעסקות עם כסף קטן,
ללא קנסות וללא תשלומים כפולים.

יש להציג כרטיס אשראי
בינלאומי על שם הנהג השייך
לחברות אשראי אחרות.

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

