יולי 2021
לקוחות יקרים,
שובר השכירות שבידכם כולל:
ק"מ ללא הגבלה ,כיסוי השתתפות עצמית מופחתת (תלוי בחברת ההשכרה) מע"מ מקומי
ודמי רישוי .במידה והוספתם כיסוי להחזר השתתפות עצמית ו/או כיסויים נוספים אלו גם
ייכללו בשובר והסימנים המופיעים משמאל יוצגו על גבי השובר בהתאם.
ריכזנו עבורכם מס' נקודות חשובות שיסייעו לכם בתהליך השכרת הרכב באיסלנד:

טיפ חשוב!

לתשומת לבכם – ביטוח הרכב אינו כולל נזקי מים
על כן יש להקפיד היטב בעת חציית מעברי נחלים עם הרכב.
באחריות הנהג לוודא כי תוואי הדרך במסלול פתוח ויבש.
נהיגה במהירות מופרזת
דוחות מהירות באיסלנד יכולים להגיע לגובה של  1000יורו .הגבלת
המהירות באזורים עירוניים היא לרוב  50קמ"ש .בדרכים בין עירוניות
סלולות המהירות המותרת הינה  90קמ"ש ו 80-קמ"ש בדרכים שאינן
סלולות .הקפידו להתאים את מהירות הנהיגה לתנאי הדרך.
תנאי מזג האוויר
מזג האוויר האיסלנדי מאוד הפכפך .הוא יכול להשתנות ברגע אחד
מנאה לסוער .חשוב לקחת זאת בחשבון בעיקר בנסיעה בהרים.
רוחות חזקות יכולות לגרום לתאונות ונזקים לרכב.

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.

כיסוי ביטוחי לנזקי חול ואפר וולקני

כבישים אסורים לנסיעה

במקרה התפרצות געשית באי ,אנו ממליצים על הוספה של
כיסוי ביטוחי לנזק לרכב הנגרם מאפר וולקני מול חברת
ההשכרה המקומית.

הנסיעה עם הרכב השכור אסורה בכבישים
המסומנים באות  Fובכבישים  35ו.550-
נהיגה בכבישים אלו יכולה לגרור קנסות כבדים.

כיסוי זה יצמצם את ההשתתפות העצמית במקרה של נזק
כאמור ,מהסכום המלא לכ 100,000 -קרונות איסלנדיות
(כ.)₪ 3000-
בדיקת הרכב טרם היציאה מהספק
יש לבדוק את הרכב טרם צאתכם מתחנת הלקיחה .במידה
וישנם נזקים נראים לעין ,שאינם מסומנים כמדווחים בחוזה
השכירות אנא עדכנו את נותני השירות שבמקום ,וזאת על
מנת לוודא כי לא תישאו באחריות על נזקים קודמים.

נסיעה בכבישי איסלנד
כבישי איסלנד שונים ממרבית הכבישים
המוכרים לנו .יש לנהוג בזהירות יתרה בהגיעכם
לדרך שאינה סלולה ,דרכים אלה הינן צרות
ומחליקות יותר.
כמו כן ,יש להקפיד על נהיגה זהירה במיוחד כאשר
אתם מגיעים לגשרים צרים בעלי נתיב אחד .גשרים
אלה נפוצים ברחבי איסלנד כולה.

לחוברת ובה מידע חשוב וטיפים בנושא נהיגה באיסלנד – לחצו כאן (מידע חשוב מצוי בעמוד )5
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

