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 בשוויץ:
שוכרים רכב בשוויץ בעת עונת החורף? שימו לב:
בין התאריכים  ,1.11-15.4בשל תנאי החורף ,מציידות חברות
ההשכרה את כל רכביהן בצמיגי חורף ,אשר מקנים לרכב אחיזת
כביש בטוחה יותר.
בנוסף ,באזורים מסוימים בשוויץ נדרשת התקנה של שרשראות
שלג על צמיגי הרכב ,בכפוף לשילוט ולתנאי הדרך .כאשר
השרשראות מורכבות ,מחוייבת נסיעה במהירות איטית בלבד )עד
 40קמ"ש( .שימו לב ,את שרשראות השלג יש להזמין מראש!
שימו לב! בטמפרטורות נמוכות מאוד הדלק במיכל עלול לקפוא.
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 גם בתחנות דלק.

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.

איסוף\החזרת הרכב בשדות התעופה ז'נבה או באזל
שדות התעופה של הערים ז’נבה ובאזל ממוקמים על קו הגבול שבין שוויץ לצרפת .בשל כך ,ניתן לצאת מתוך שדה
התעופה אל כל אחת משתי המדינות לאחר איסוף הכבודה.
חשוב לשים לב לשילוט אשר ממוקם ברחבי שדה התעופה ,ולצאת אל המדינה הרלוונטית .כך שאם על שובר ההשכרה
שברשותכם מצוין איסוף הרכב בשוויץ ,עליכם לגשת לצד השוויצרי.
כמו כן ,עם סיום השכירות ,יש להחזיר את הרכב אל חניון חברת ההשכרה השוויצרית.
לנוחותכם מצורף הסבר להגעה למיקום ההחזרה הנדרש בז'נבה בעמוד השני לדף מידע זה.
שימו לב כי במידה והרכב יוחזר בצד הצרפתי יגבה ספק הרכב דמי החזר משמעותיים.
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 עם לכלוך 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

הודעה חשובה לשוכרים אשר מחזירים את הרכב לתחנת ז'נבה בשדה התעופה:
שימו לב! חוזה השכירות שלכם מחייב אתכם להחזיר את הרכב השכור בשוויץ.
במידה והרכב יוחזר בצד הגבול הצרפתי ,תנאי החוזה שלכם לא יחולו ,ותחויבו בדמי החזר ,שעלותם
נאמדת במאות יורו )בהתאם לעלות דמי ההחזר הנהוגה בחברת ההשכרה באותה עת(.
בנוסף ,רכבי הצי של חברת יורופקאר שוויץ אינם כוללים את מדבקות הכבישים הנדרשות בצרפת.
ייתכנו קנסות במידה ותיסעו עם הרכב השכור בכבישים המהירים בשוויץ ללא מדבקה מתאימה
כאשר היא נדרשת.
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מכיוון הכביש המהיר של  Lausanneאו
צרפת יש לנסוע בעקבות השילוט:
Meyrin Venture
אל חנייה מספר 51
(בשילוט)P51 illimité :
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סעו ישר והיצמדו לנתיב הימני
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פנו ימינה מיד לאחר העצים ,לפני
הגשר כפי שמודגם בתמונה משמאל.
היכנסו אל חניון מס ,51 .שם
ממוקמת עמדת ההחזרות של
חברת  Europcarשוויץ.
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