יולי 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 ביוון:
מיכל דלק
מדיניות הדלק משתנה בהתאם לספק – מידע זה
מופיע בבירור על גבי שובר השכירות שלכם.

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.

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.

איסור יציאה מהמדינה עם הרכב השכור
לתשומת לבכם -חל איסור לצאת מהמדינה עם הרכב השכור עם כל ספקי השכרת הרכב ביוון.
עלייה עם הרכב השכור על מעבורת
לתשומת לבכם ,חשוב לציין בפנינו מבעוד מועד על כוונה לעבור במעבורת.
חלק מספקי הרכב אינם מאפשרים כלל עלייה עם הרכב השכור למעבורת ,חלקם מאפשרים זאת
רק לאחר קבלת אישור בכתב מראש וחלקם גובים על כך עלות נוספת.
הרכב השכור אינו מבוטח בעת השהייה על המעבורת.
במידה ולא הועבר עדכון לאופרן טרם הנפקת שובר ההשכרה שלכם והינכם
מתעדים לעלות עם הרכב השכור על גבי מעבורת אנא עדכנו אותנו במיידי.
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

