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 בגרמניה:
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.
עדכון חשוב לנהגים
בנושא מסלולי מירוצים!
לתשומת לבכם  -חל איסור
מוחלט להיכנס עם הרכב השכור
למסלולים כדוגמת מסלול
 Nuerburgringאו דומים לו.
הרכב השכור אינו מבוטח
במסלולים אלו והעובר על איסור
זה חשוף לקנסות משמעותיים.

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.

מתכננים לצאת מגרמניה עם הרכב השכור? חשוב לשים לב
לחלק מהמדינות באירופה כמו שוויץ ,אוסטריה ועוד ,נדרשת מדבקה מיוחדת
לנסיעה באוטוסטרדות ,אותה ניתן לרכוש בקיוסקים במעברי 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.
על חלק מקבוצות הרכב (בעיקר מכוניות מפוארות ,מכוניות אוטומטיות
ומיניואנים) חלות מגבלות במעבר לאיטליה או לארצות מזרח אירופה לשעבר.
יש לברר הגבלות אלה מראש ,לוודא כי יציאתכם למדינות
אלו מאושרת וכי האישור מופיע על גבי
שובר השכירות.

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

