בס"ד

מחירון חיובים חריגים
להלן פירוט בדבר חיובים חריגים:
לקיחת רכב טרם מועד ההזמנה ₪ 1 :לכל דקה (לא כולל תשלום בגין ק"מ)
איחור בהחזרת רכב ₪ 1 :לכל דקה – (לא כולל תשלום בגין ק"מ)
אי הודעה על איחור ( עד ל 30-דקות לפני שעת ההחזרה) :₪ 30 :בנוסף לתשלום בגין ק"מ ו/או דקות נסיעה.
אי דיווח על סיום הזמנה 5 :ש״ח
החזרת רכב ללא דלק (פחות מרבע מיכל)₪ 70 :
קריאת כונן בשעות הפעילות₪ 90 :
קריאת כונן שלא בשעות פעילות המשרד₪ 150 :
שעות הפעילות :ימים א'-ה' בין השעות .8:00-18:00
יום ו' ,ערבי חג וחול המועד ,בין השעות 8:00-12:00
תיקון פנצ'ר/תקר ע"י כונן (לא כולל עלות התיקון בפועל)₪ 110 :
עלות תיקון פנצ'ר/תקר – בהתאם למחירון (צמיג ,תיקון גלגל).
רכב מונע ללא נסיעה ₪ 0.80 :לכל דקה – בכל עצירה מעל ל 10-דקות .התשלום מהדקה הראשונה.
רשלנות הגורמת לדעיכת מצבר (השארת אורות וכדו').₪ 90 :
אי נעילת רכב₪ 90 :
לכלוך חריג ₪ 100 :לא כולל עלות השטיפה.
לכלוך חריג ברמה קיצונית (לפי הערכת מנהל מערך תחזוקה  -סיטי קאר) ₪ 300 :לא כולל עלות השטיפה.
אי החזרת רכב לחניה ממנה נלקח הרכב ,₪ 150 :בנוסף לעלות קריאת כונן ועלות זמן ההשבתה של הרכב
(יום אחד לכל הפחות) לפי השכרה יומית.
דמי טיפול והסבת דו"ח₪ 60:
בדיקת נזק ע"י נציג₪ 50 :
נסיעה ו\או פתיחת הרכב בשבת₪ 10,000 :
דחיית החיוב ע"י חברת האשראי₪ 80 :
אובדן מפתח :עלות מפתח אצל יבואן הרכב ₪ 300+
השתתפות עצמית :בהתאם להגדרות החוק ו/או התקנות לפי קטגוריות רכב)קבוצת רכב(
הפחתת השתתפות עצמית₪ 300 :
דמי טיפול כבישי אגרה₪ 20 :
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