נובמבר 2020
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 באיחוד האמירויות הערביות:
רישיון נהיגה – ביעד זה חובה להציג רישיון נהיגה בינלאומי,
וזאת בצמוד לרישיון הישראלי (כשהוא בתוקף ומפלסטיק).
שמירה על חוקי התנועה ונסיעה במהירות המותרת  -מערכת
האכיפה המקומית מקפידה מאוד על שמירה על חוקי התנועה,
ומרבית הקנסות מחויבים בתשלום מידי.
איחוד האמירויות הוא אחד מהיעדים בהם אחוז ההרוגים בגין
תאונות דרכים הוא מהגבוהים בעולם וחשוב לשמור על כללי
הנהיגה ,על נסיעה במהירות המותרת ולנהוג בתשומת לב מרבית.
נסיעה במהירות מופרזת תגרור קנס ואף שלילה מידית של הרישיון
שלכם במדינה .תרבות הנהיגה גם היא מאוד חשובה  -כמו גם
שלא בזמן נהיגה ,שימוש בשפה גסה או תנועות ידיים גסות יכולות
להוביל למאסר או אף לגירושכם מהמדינה .חשוב לנהוג בהתאם.

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.

נהיגה תחת השפעת אלכוהול:
באיחוד האמירויות ,במיוחד בשל האיסור הדתי על הנושא ,כל רמת אלכוהול בדם אסורה והרף
לבדיקות הוא  0מוחלט .יש להימנע לחלוטין מנהיגה תחת השפעת אלכוהול .כל כמות אלכוהול
שתימצא בדם יכולה לגרור קנסות כבדים ,שלילה של הרישיון שלכם במדינה ואף מאסר.
נסיעה עם ילדים ברכב השכור
הנסיעה במושב הקדמי אסורה
לילדים מתחת לגיל  12אלא אם
הילד יושב בכיסא בטיחות מתאים
אשר פונה אחורה וכרית האוויר
במושב הקדמי שליד הנהג מנוטרלת.
ילדים מתחת לגיל  12במושב
האחורי נדרשים בישיבה על בוסטר
או כיסא תינוק על פי גילם.

הנסיעה מותרת בדרכים סלולות בלבד
לתשומת לבכם ,נהיגה עם הרכב השכור מותרת אך ורק
בכבישים סלולים ואסורה בכל דרך שאינה סלולה .במידה
ויגרם נזק לרכב השכור עקב ירידה מכביש סלול -הביטוח
לא יחול ותחויבו על מלוא הנזק.
שעת האיסוף
שימו לב ,הרכב יישמר עבורכם עד לשעה לאחר המועד
המצוין בשובר ללקיחת הרכב ( )Pick-Upאו עד מועד
סגירת תחנת הלקיחה (וזאת לפי המוקדם מבין שניהם).

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

