א.מ .סיטי קאר רכב שיתופי בע"מ ח.פ513894543 .

ירושלים  ,40בני ברק
טלפון  1599-599-991פקס 076-5105106

חוזה הצטרפות לשירות רכב שיתופי
תאריך:

_____

מספר מנוי______ :

פרטי המנוי:
שם מלא _________________:ת.ז  _________________:תאריך לידה ______________ :
כתובת  ________________:דוא"ל ____________________ :טלפון ________________________ :
מס' רישיון נהיגה _____________ :

תאריך הנפקה ______________ :

תוקף רישיון  _____________ :נהג חדש ☐ :

הוראת קבע לחיוב באמצעות כרטיס אשראי :
.1
.2
.3
.4

אני הח"מ נותן לכם בזאת הרשאה לחייב את כרטיס האשראי שלי ,אשר פרטיו מצוינים מטה ,בסכומים אותם יהיה עלי לשלם בכפוף להתחייבויותיי (כמפורט בתקנון
החברה).
כל חיוב שייעשה בהתאם להרשאה זו ,יחשב שנעשה בידיעתי המלאה.
ידוע לי כי חיוב כרטיס האשראי יימשך כל עוד אני רשום כמנוי בחברתכם.
במקרה של אי כיבוד כרטיס האשראי ,אני נוטל על עצמי את ההתחייבות לעדכן אתכם בפרטי הכרטיס החלופי ,ולפרוע את כל התשלומים במועדם.

סוג הכרטיס________ :

מס' כרטיס אשראי -______-______-_______-______ :

תוקף 3 ____/____ :ספרות (בגב הכרטיס)________ :
בחתימתי אני מאשר את האמור לעיל:
שם בעל כרטיס האשראי _____________:
.1

כללי :

1.1
1.2

1.3
1.4
1.1
1.1
1.1

.2

חתימה____________________:

חוזה זה מהווה הסכם רישום לשירות רכב שיתופי ,קרי השכרת רכבים
בשירות עצמי  ,המוצע ע"י "החברה" ו/או "משכירת הרכב " .
על המנוי לפעול ע"פ הנחיות החברה המפורטות בחוזה זה .כל מקרה של
סטייה מהוראות חוזה זה על כל נספחיו תהווה הפרה יסודית של חוזה זה
אשר תאפשר לחברה על החלטה של ביטול חוזה ,מבלי לגרוע מכל
זכיותיה ע"פ דין .
"החברה" שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את התקשרותה עם המנוי
על פי חוזה זה בכל עת וללא הודעה מראש .
סיום תקופת החוזה על ידי המנוי תכנס לתוקף מרגע החזרת השלט
שברשותו למשרדי החברה בבני ברק .לא יינתן החזר כספי מצד החברה
עבור השלט .
השוכר מתחייב כי לא יעמיד את הרכב לשימושו ו/או לרשותו של אדם
אחר.
תמורת השימוש ב"שירות רכב שיתופי – סיטי קאר" יחויב המנוי
כמפורט בחוזה זה.
המנוי מתחייב לשלם לחברה את כל חובותיו ,מיד בתום השימוש ברכב .

תנאי זכאות:

זכאות המנוי לקבלת השירותים כפופה בין היתר לעמידתו בתנאים המפורטים
בחוזה זה ,כדלהלן:
 2.1גיל המנוי מעל  24שנים.
 2.2ותק רישיון נהיגה של שנתיים לפחות.
 2.3על המנוי להחזיק ברישיון נהיגה בתוקף לפי פקודות התעבורה.
 2.4באם המנוי אינו אזרח או תושב ישראל ,המנוי נדרש בהחזקת רישיון
נהיגה בינלאומי בתוקף ,לפי פקודת התעבורה חלק ט' .
 2.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  2.1ו 2.2 -תהא לבעל המנוי וותק של שנת
נהיגה ו/או בגיל  18-23שנים אפשרות להירשם כמנוי לשירותי החברה
וזאת בכפוף לתוספת תשלום בגין פרמיית ביטוח נהג צעיר/חדש ,אשר
תפורסם ע"י החברה .
 2.1גיליון תעבורתי של המנוי נדרש להיות ללא הרשעה בעבירות נהיגה
חמורות כדלהלן:
 2.1.1נהיגה בשכרות.
 2.1.2גרימת מוות בנהיגה רשלנית .
 2.1.3פגע וברח .
 2.1.4נהיגה בזמן פסילת רישיון נהיגה .
 2.1.1נהיגה ללא רישיון נהיגה כלל.
 2.1החברה רשאית להודיע למנוי בכל עת כי מצאה שאינו עומד בתנאים
ודרישות החברה לקבלת שירותים כמנוי  ,אפילו אם כבר אושר כמנוי,
וזאת מבלי לפגוע בזכויותיה על פי דין או הסכם זה.

.3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.1
3.1
3.1
3.8
3.3
3.13
3.11
3.12

.4

תנאי השימוש ותחזוקת כלי הרכב :
זכות השימוש הינה בכפוף לתנאי ההסכם  ,והיא אך ורק למי שאושר
כמנוי ואינה ניתנת להעברה .
על המנוי לבצע בדיקת נזקים ברכב ע"פ טופס מסומן הנמצא בתא הכפפות
וזאת כתנאי לשימוש ברכב  .באם נמצא פגם שאינו מסומן בטופס עליו
לדווח מידית למשרדי החברה בטרם ההתנעה.
החל מרגע התנעת הרכב ללא דיווח על פגם כלשהו פירושה אישור המנוי על
תקינות הרכב והאחריות על הרכב תחול על המנוי בלבד .
כל נזק אשר יימצא ברכב ואשר בגינו לא התקבל דיווח מהמנוי  ,יחול
הנזק על המנוי האחרון שהשתמש ברכב
במידה וברכב ישנו פחות מרבע מיכל דלק ו/או אם הרכב מלוכלך בצורה
משמעותית (פנימית/חיצונית) יש לדווח מידית למשרדי החברה בטרם
ההתנעה.
החל מרגע פתיחת הרכב ע"י השלט ,כל פגיעה או תקלה במישרין ו/או
בעקיפין הינה באחריות המנוי בלבד.
את הרכב יש לתדלק אך ורק בסוג הדלק המוגדר ע"פ הוראות היצרן ומופיע
בספר הרכב.
עם סיום השימוש ברכב על המנוי לדאוג כי הרכב נעול וכל החלונות בו
סגורים.
חובה להחזיר את הרכב לאותה תחנה שממנה נלקח.
קיים הסדר חניה חינם לרכבי סיטי קאר בחניות כחול לבן בעיר בני ברק.
סעיף זה חל רק בתנאי שמדבקת "חניה חינם" מודבקת על השמשה
הקדמית ברכב.
כל נזק ו/או מקרה אשר יגרמו לרכב במישרין או בעקיפין כתוצאה משימוש
שלא עפ"י הכללים המצוינים לעיל ,החל מרגע פתיחת הרכב ועד לסיום
השימוש ,הינו באחריות הבלעדית של בעל המנוי.
חל איסור מוחלט להשתמש ברכב לצרכים הבאים :
 3.12.1להסעת נוסעים בשכר.
 3.12.2להובלת מטען על גבי הרכב בשכר או שלא בשכר.
 3.12.3לגרירה ו/או דחיפה של רכב אחר.
 3.12.4להסעת מס' נוסעים העולה על המותר ברישיון הרכב.
 3.12.1בכבישים שאינם סלולים ו/או אינם ראויים לנהיגה בטוחה .
 3.12.1למטרות שאינן חוקיות .
 3.12.1תחת השפעת סמים ,אלכוהול או תרופות המשפיעות על ערנות.
 3.12.8להובלות בעלי חיים.
 3.12.3מעבר לשטחי ארץ ישראל.

אחריות והתחייבות

 4.1יש להודיע לחברה במידית בכל מקרה של שלילה ו/או פסילת רישיון נהיגה.

4.2
4.3
4.4
4.1
4.1
4.1
4.8
4.3
4.13
4.11

4.12

4.13

4.14

4.11

מוסכם בזאת כי במקרה בו המנוי נהג בתקופת שלילה ו/או פסילה ,מתבטל
הכיסוי הביטוחי ו"החברה" לא תישא בכל נזק ו/או פגיעה שתיגרם במישרין
או בעקיפין למנוי ו/או לצד ג' כתוצאה מהשימוש ברכב.
השלט הינו רכוש בלעדי של "החברה" ואינו ניתן להעברה .כל שימוש שיעשה
ב"שלט" יחייב את המנוי בכפוף לתנאים המופיעים בחוזה זה.
במקרה של אבדן או גניבה של השלט ,על המנוי להודיע מידית למשרדי
החברה לביטול השלט .הנפקת שלט חלופי כרוכה בעלות של . ₪ 33
מרגע קבלת "השלט" במעמד ההצטרפות" ,השלט" הינו באחריות מלאה של
בעל המנוי .כל נזק ו/או פגיעה אשר ייגרמו כתוצאה משימוש שאינו אישי
בשלט ו/או ברכב ,הינם באחריות בעל המנוי בלבד.
חברת "א.מ .סיטי קאר בע"מ" ו/או "טו קאר השכרת רכב" לא יישאו
באחריות כל נזק /אובדן/פגיעה/גניבה של ציוד או חפצים אישיים הנמצאים
בתוך הרכב .
חברת "א.מ .סיטי קאר בע"מ " ו/או "טו קאר השכרת רכב" לא יישאו
באחריות כל נזק /פגיעה בין אם ישיר או עקיף שנגרמו למנוי כתוצאה מאי
זמינות הרכב מכל סיבה שהיא.
במקרה תאונה ו /או פגיעה ברכב על המנוי להודיע מידית למוקד החברה.
במקרה תאונה ו/או פגיעה ברכב מתחייב המנוי כי לא ייטול על עצמו
אחריות כלשהי ו/או לא יודה באשמה כלשהי כמו כן הרכב לא יושאר ללא
השגחה ו/או ללא אמצעי ההגנה המתאימים.
במקרה של נזק  /אובדן  /גניבה כתוצאה מהתרשלות בנעילת  /שמירת הרכב
יישא השוכר בעלות הרכב וגובה הנזק במלואו.
אין לבצע כל תיקון או טיפול ברכב ללא אישור בכתב מ"החברה" .במידה
ויופר סעיף זה ,יישא המנוי בכל ההוצאות אשר יגרמו לחברה לרבות ירידת
ערך ובנוסף יחויב המנוי בפיצוי מוסכם על סך .₪ 30,000
במקרה של התנגשות ו/או התהפכות ,גניבה ,נזק כלפי צד ג' או כל נזק שנגרם
בגינו ,ישלם בעל המנוי דמי השתתפות עצמית מרביים ,בהתאם לצו הפיקוח
על מצרכים ושירותים  ,התשמ"ה ,1381 ,כדלקמן :לרכב מקבוצה  1-3סך
 , ₪ 2,333לרכב מקבוצה  4-1סך  ₪ 3,333ולרכב מקבוצה  1-1סך .₪ 4,333
במקרה של פגיעה  /תאונה בהתערבות צד ג' חייב השוכר להמציא את כל
פרטי צד ג' הנדרשים ולשלם את הנזק  /השתתפות עצמית גם אם מדובר
בתשלום שיתכן ויוחזר .מוסכם מראש כי גם במקרה שהחברה תחליט לנקוט
בתביעת צד ג' "החברה" משאירה לעצמה את הזכות להפסיק את התביעה
מכל סיבה אשר תהיה.
"המנוי" ו/או כל אדם אחר שהורשה לנהוג ברכב ע"י החברה ,מתחייב בזאת
לשתף פעולה ולעמוד בכל דרישה של החברה ,לגבי תביעות משפטיות שיוגשו
נגד החברה ו/או ע"י החברה ,לרבות ,אך לא רק ,בחתימה על ייפוי כוח ו/או
הגשת תצהיר ו/או מתן עדותו/או הופעה בבית המשפט לצורך מתן עדות ו/או
בכל דרך אחרת שתורה החברה .היה ויסרב הנהג לפעול כמתחייב על ידו
בסעיף זה ,אזי יהא הנהג אחראי בלעדית לכל נזקו/או הוצאה ו/או אובדן
שייגרמו לחברה בקשר עם הסכם זה.
במקרה של פגיעה  /תאונה ברכב זכאית החברה לגבות  + ₪ 113מע"מ בעבור
כל יום בו הרכב מושבת לצורך תיקונו.

 1.3סיטי קאר ליום  :רכב ל 24 -שעות בעלות  ₪ 113ובנוסף  ₪ 1לכל ק"מ
נסיעה החל מהק"מ הראשון.
נהג צעיר  /חדש ישלם תוספת בסך  ₪ 33ל 24 -שעות.
 1.4תוספת עונה וחג  ₪ 1לשעה ו ₪ 41 -ליום .
 1.1החברה תהיה רשאית לשנות את התעריפים בכל עת .

דמי מנוי :

.7

 1.1כל מנוי מחויב בתשלום 'דמי מנוי' בסך  ₪ 13בראשון לכל חודש.
 1.2המנוי הינו מנוי ללא התחייבות וניתן לביטול בכל עת בכפוף להחזרת
'השלט' כשהוא במצב תקין למשרדי החברה.
 1.3סכום 'דמי מנוי' יכול להשתנות ע"פ החלטת החברה ובהודעה של 33
יום מראש.

תעריפים ועמלות :

.8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.1
8.1
8.1
8.8

8.3
8.13
8.11

.9

זיכויים:
 3.1תדלוק ושטיפת הרכב ע"י המנוי יזכה את בעל המנוי בחצי שעת
השכרה בחודש שלאחר מכן.
 3.2החזרת הרכב בטרם שעת סיום ההזמנה תזכה את המנוי ב13%-
מהשעות הנותרות (רק עבור שעות שלמות).

 .10שונות :
13.1

בטחונות ותשלומים :

.5
1.1

1.2

1.3
1.4
1.1

.6

כפיקדון ימסור המנוי לידי "החברה " פרטי כרטיס אשראי על שמו ,לצורך
ביצוע עסקת בטחון ללא חיוב ,בנוסף החברה רשאית לגבות מכרטיס
אשראי זה תשלומים המגיעים לה בשעת הצורך.
במקרים המפורטים להלן יישא המנוי באחריות המלאה ויחויב במלוא
עלות הנזק ע"פ הערכת שמאי מטעם החברה :
 1.2.1נזק במרכב תחתון.
 1.2.2שמשות ,צמיגים וגלגלים.
 1.2.3האביזרים הנמצאים בתא הנוסעים.
 1.2.4כל נזק שייגרם כתוצאה מרשלנות והתעלמות מנורות אזהרה.
 1.2.1שימוש בסוג דלק לא מתאים.
 1.2.1נזק שנגרם כתוצאה מנהיגה ברכב ע"י נהג לא מורשה.
 1.2.1בגין כל שימוש לא ראוי ברכב .
 1.2.8גניבת רכב כתוצאה מהשארת רכב לא נעול ו/או חלונות פתוחים.
המנוי מתחייב בזאת לעמוד בכל ההתחייבות הכספיות שלו כלפי החברה
באמצעות חיוב בכרטיס אשראי.
כל איחור או פיגור בתשלום כלפי "החברה" יהיה צמוד למדד המחירים
לצרכן ויצבור ריבית פיגור חודשית בסך .1%
במידה והחיוב ידחה ע"י חב' האשראי יחויב המנוי בעמלת גביה בסך ₪ 43
 +מע"מ.

מסלולי השירות:

 1.1סיטי קאר לשעה  ₪ 13 :לשעה ובנוסף  ₪ 1.1בגין כל קילומטר נסיעה ב-
 13ק"מ הראשונים ו ₪ 1.1 -לכל ק"מ מעבר לכך.
נהג צעיר  /חדש ישלם תוספת בסך  ₪ 13לשעה.
 1.2סיטי קאר לחצי יום  :רכב לחצי יום (מהשעה  31:33עד  13:33 / 11:33עד
 )34:33בעלות  ₪ 33ובנוסף  ₪ 1.23לכל ק"מ נסיעה החל מהק"מ הראשון.
נהג צעיר  /חדש ישלם תוספת בסך  ₪ 33לחצי יום.

בגין הסבת דוחות וקנסות  /חיובי כבישי אגרה יחויב המנוי סך + ₪ 13
מע"מ בגין דמי טיפול והסבה.
ביטול או שינוי הזמנה בתוך שעתיים לפני תחילתה כרוך בעלות 13%
מסך ההזמנה.
איחור בהחזרת הרכב יגרור חיוב בסך  ₪ 1בגין כל דקת איחור.
אין להשאיר רכב במצב מונע שלא בנסיעה בפרק זמן העולה על 13
דקות .לאחר  13דקות יחויב המנוי על סך  83אגורות לכל דקה.
אי הודעה על איחור  41דקות לפני סיום ההזמנה יגרור חיוב בסך .₪ 33
המצאות של פסולת ברכב תגרור חיוב בסך .₪ 133
יש להחזיר את הרכב עם רבע מיכל דלק לפחות ,אי עמידה בסעיף זה
יגרור חיוב בסך . ₪ 11
חיוב קריאת כונן ₪ 33 :בשעות פעילות המשרד ו ₪ 113 -לאחר שעות
הפעילות.
תיקון פנצ'ר ע"י כונן החברה ( ₪ 113 :ללא החלפת גלגל).
כל התעריפים המופיעים לעיל כוללים מע"מ כחוק.
החברה תהיה רשאית לשנות את התעריפים בכל עת.

13.2

13.3

13.4
13.1
10.6

13.1
13.8
13.3
13.13

בעל המנוי מתחייב בזאת כי לא ינהג ברכב בשבתות ובחגי ישראל וכי
יישא בכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד אשר ייגרם לחברה כתוצאה
מנהיגה במועדים אלו במלואם וזאת ללא כל השתתפות בכיסוי הנזק על
ידי החברה ,בגין הפרת סעיף זה יחויב המנוי בקנס ע"ס . ₪ 13.333
חישוב הק"מ והשעות יתבצע ע"פ "תוכנת ניהול צי" של החברה,
המותקנת בכל רכב .רישומי החברה ונתוני "תוכנת ניהול צי"  ,יהוו
הוכחה מכרעת בכל מקרה של חילוקי דעות בכל עניין .
אי הטלת קנס או עונש על המנוי בשל אי מילוי אחר סעיף כלשהו בחוזה
זה אינה מהווה הסכמה בהתנהגות ו/או ויתור של "החברה" לעניין
מילוי יתר סעיפי החוזה .
מקום השיפוט היחידי בכל הנוגע להסכם זה יהיה בית דין צדק של ר'
ניסים קרליץ ב"ב .
אי חוקיות של סעיף אחד בחוזה זה אינה מספיקה בכדי להביא לסיום
כל שאר החוזה .
בחתימתי על "חוזה הצטרפות" לשירות רכב שיתופי 'סיטי קאר' אני
מאשר קבלת מידע שיווקי ,עדכונים ופרסומות וזאת באמצעות דוא"ל/
הודעת  /smsמכתב  ,ובהתאם לפרטים אשר מסרתי ב"טופס
ההצטרפות".
ידוע לי כי בכל שלב אוכל לבקש מ "החברה" להפסיק לשלוח לי את
המידע הנ"ל .
משלוח הודעות בכל עניין יעשה לכתובת הרשומה בהסכם זה .
החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך כל שינוי בחוזה זה ו/או
בנספחיו לאחר מתן הודעה בכתב  14יום מראש ובהתאם לשיקול דעתה
המוחלט של "החברה".
במידה ובנסיעה נכלל חלק הקטן מ 1-ק"מ – יתבצע עיגול כלפי מעלה
לצורך החיוב.
מובהר כי במקרה של סתירה כלשהי בין התוכנה לבין קריאה אחרת
יחויב המנוי לפי החישוב בתוכנת "החברה" בלבד.המנוי מאשר בזאת
לחברת "טו קאר השכרת רכב" ו/או חברת "א.מ .סיטי קאר בע"מ"
לבצע הסבת דוחות וקנסות על שמו במידת הצורך.

המנוי מצהיר כי קרא את החוזה משני צדיו על כל תנאיו וכי בחתימתו על הסכם זה הוא מביע הסכמתו על כל תנאי ההסכם לרבות בגין הפיקדון
ו/או אמצעי התשלום על פי הסכם זה.
שם המנוי  ______________________________:ת.ז_________________________ :

חתימה_________________________:

