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  כללי : .1

 מהווים נספחיו/או ו זה לחוזה המבוא 1.1
 .זה מהסכם נפרד בלתי חלק

חוזה זה מהווה הסכם רישום  לשירות  1.2
השכרת רכבים בשירות פי, קרי רכב שיתו

ע ע"י "החברה" ו/או , המוצעצמי
 "."משכירת הרכב

מצהיר ומאשר בזאת כי פרטי  השוכר 1.3
 הינם של הטלפון ופרטי שלו"ל הדוא

 מאשר הוא וכי זה הסכם בפתח כמופיע
כי כל פעולה ו/או הודעה  ,לחברה

שתימסר לחברה מהטלפון הסלולרי ו/או 
 התקשרות אמצעי כל/או ו "להדוא

 השוכר שמסר הפרטים על המתבסס
 יהיה והוא השוכר את יחייבו, לחברה

 מאחד שהתקבלה הודעה כי מלטעון מנוע
 אינה האמורים התקשורת מאמצעי
האמור יחול גם על כל  .אותו מחייבת

 השוכר שימסור מעודכן תקשורת עיצאמ
 התקשורת אמצעי באמצעות לחברה

  "ל.הנ
 ההזמנ שלצורך לו ידוע כי מאשר השוכר 1.4

טלפונית של רכב החברה, יוכל השוכר 
לבצע הזמנות על סמך ציון שמו ומספר 
המנוי. כך שלמעשה שם השוכר בצירוף 
מספר המנוי הינו קוד סודי המאפשר 
ביצוע הזמנת רכב מהחברה. לפיכך נדרש 
המנוי לשמור בסודיות ולמנוע מכל אדם 

 כמואחר את המידע לגבי מספר המנוי. 
לבצע הזמנה באמצעות  כן, יוכל השוכר

אפליקציה, אתר אינטרנט ומענה טלפוני 
 הוא כי ומאשר מצהיר השוכרממוחשב. 

 שימוש לכל האחריות את עצמו על מקבל
 מספר באמצעות רכב להזמנת שייעשה

, הן טלפונית והן בכל אחת שלו המנוי
 כי ייטען  ולא לעיל אמורותהמהדרכים 

 המנוי מספר באמצעות שבוצעה הזמנה
 נעשתה לא, ו/או באמצעים הנ"ל הסודי

אחריותו של השוכר למנוע מכל . ידו על
אדם את המידע האישי שלו ואת מספר 

  .המנוי המאפשרים ביצוע הזמנה
על המנוי לפעול ע"פ הנחיות החברה  1.5

המפורטות בחוזה זה. כל מקרה של 
סטייה מהוראות חוזה זה על כל נספחיו 

אשר הפרה יסודית של חוזה זה תהווה 
תאפשר לחברה על החלטה של ביטול 

 .יותיה ע"פ דיןומבלי לגרוע מכל זכ חוזה,
שומרת לעצמה את הזכות "החברה"  1.6

בכל  ,להפסיק את התקשרותה עם המנוי
 עת וללא הודעה מראש.

 
  :זכאות תאיו ברכב להוג הרשאים .2

זכאות המנוי לקבלת השירותים כפופה 
 המצטבריםבין היתר לעמידתו בתנאים 

 המפורטים בחוזה  זה, כדלהלן:

 ולא ברכב ינהג הוא רק כי מתחייב השוכר 2.1
 .בו לנהוג אחר אדם לכל יאפשר

 הוסדרה אם אלא( שנים 24מעל   הנהגגיל  2.2
 בתשלום יותר צעיר נהג של נהיגתו בכתב
 .) החברה לתעריפי ובהתאם נוסף

ותק רישיון נהיגה של שנתיים ברכב  לנהג 2.3
אם הוסדרה בכתב נהיגתו  אלא( לפחות

בתשלום נוסף  ,פחות וותק בעלשל נהג 
 ובהתאם לתעריפי החברה).

על המנוי להחזיק ברישיון נהיגה בתוקף  2.4
 לפי פקודות התעבורה.

באם המנוי אינו אזרח או תושב ישראל,  2.5
 להיות גם מי שמחזיק  המנוי נדרש

 ולפירישיון נהיגה בינלאומי בתוקף, ב
 לכל ובהתאם התחבורה משרד הוראות

 .דין
גיליון תעבורתי של המנוי נדרש להיות  2.6

ללא הרשעה בעבירות נהיגה חמורות  
  כדלהלן: 

 נהיגה בשכרות. 2.6.1
 .ברכב שימוש תוך הריגה 2.6.2
 .פגיעה אחרי הפקרה 2.6.3
 פגע וברח. 2.6.4
נהיגה בזמן פסילת רישיון  2.6.5

 נהיגה.
 נהיגה ללא רישיון נהיגה כלל. 2.6.6

החברה רשאית להודיע למנוי בכל עת כי  2.7
מצאה שאינו עומד בתנאים ודרישות 

 מבליהחברה לקבלת שירותים כמנוי 
, אפילו אם כבר סיבותיה את לנמק צורך

בזכויותיה אושר כמנוי, וזאת מבלי לפגוע 
 על פי דין או הסכם זה.

כפופה  מעבר לשוכר נוסף נהג הוספת 2.8
 עומד הנוסף הנהג כי השוכר של אישורול

 לעיל כאמור המצטברים התנאים בכל
באמצעות  הנוסף התשלום והסדרת

אמצעי התשלום שהעביר לחברה וכתב 
  .ערבות

 
  תאי השימוש ותחזוקת כלי הרכב: .3

בכפוף  לתנאי זכות השימוש הינה   3.1
והיא אך ורק למי שאושר כמנוי ההסכם, 

לחברה שמורה  .ואינה ניתנת להעברה
את זכויותיה לכל אדם  להמחותהזכות 

 .אחר ובלבד שישמרו זכויותיו של השוכר
על המנוי תחילת כל שימוש ברכב  בטרם 3.2

האם קיים נזק חיצוני או  הלבצע בדיק
פנימי ברכב ובמקרה וקיים נזק כזה עליו 

תחילת השימוש בו,  לפנילדווח על הנזק 
באפליקציה ו/או  הטלפון ו/או  באמצעות

  . החברה באתר
התנעת הרכב ללא דיווח על  החל מרגע 3.3

 אישור המנוי על ופגם כלשהו פירוש
 תחילת שימוש ברכב כשאין בו נזקים ועל

והאחריות מערכותיו  וכלתקינות הרכב 

, ברכב/או כל נזק ותקלה ועל הרכב 
וכל חלק  הרכב יבצמיג/או ו במערכותיו

ללא שהמנוי  תחול על המנוי בלבד ,אחר
  .יוכל לטעון כי הנזק אירע קודם לכן

כל נזק אשר יימצא ברכב ואשר בגינו לא  3.4
התקבל דיווח מהמנוי, יחול  הנזק על 

, גם אם המנוי האחרון שהשתמש ברכב
לטענתו הנזק אירע לאחר החזרת הרכב 
למקומו. מובהר כי החיוב הינו גם אם 
הנזק נמצא לאחר זמן. השוכר מסכים 

לקביעה אם נזק נעשה  מוסמךהלכך כי 
ע"י השוכר ו/או ע"י צדדי ג' לאחר החזרת 
הרכב, הינו עובד מטעם החברה ולחברה 
אין חובה להוכיח זאת באמצעות שמאי 

לא תהיה זכות  למנויו/או מומחה אחר. 
לטעון כנגד קביעת עובד החברה בכל 

ככל והמנוי רוצה למנוע  .זה יןיהנוגע לענ
קביעה זו באפשרותו לצלם את הרכב 
מכל צדדיו בעת החזרת הרכב בכדי 

 השימוש את סיים כי הוכחה בידו לשמור
 .נזקים ללא הרכב את והחזיר ברכב

התנעת הרכב, על השוכר לבדוק את  עם 3.5
 והכמותכמות הדלק במיכל ובמקרה 

 על לדווח השוכר על, מיכל מרבע פחותה
 .לחברה מיידית כך

 פחתה ברכב השימוש ובמהלך במקרה 3.6
 השוכר חייב, מרבע במיכל הדלק כמות

 דלק תחנותמ אחתב הרכב את לתדלק
 באמצעות( החברה באתר המופיעות

 חייב השוכר). ברכב המותקן דלקן
, בו השימוש לאחר הרכב את להחזיר

      .רבע על עולה במיכל הדלק כמות כאשר
הרכב מלוכלך  ,השימוש בתחילתאם   3.7

בצורה משמעותית (פימית/חיצוית) 
 הסיעה תחילת בטרם דיתייש לדווח מי

בטלפון ו/או באפליקציה  החברה למוקד
 .ו/או בכל דרך אחרת שתורה החברה

 עללגרוע מיתר הוראות ההסכם,  מבלי 3.8
את הרכב בתום השימוש  חזירלה השוכר

 השארת ללא סביר באופן נקיכשהרכב 
 מלוכלך אינו הרכבשוכ ברכב פסולת

  .משמעותי באופן ופנימית חיצונית
, כל פגיעה או בהחל מרגע פתיחת הרכ 3.9

תקלה במישרין ו/או בעקיפין הינה 
 באחריות המנוי בלבד.

את הרכב יש לתדלק אך ורק בסוג הדלק  3.10
המוגדר ע"פ הוראות היצרן ומופיע בספר 

 הרכב.
עם סיום השימוש ברכב על המנוי לדאוג  3.11

 וכל החלונות בו סגורים. כי הרכב נעול
 תחנהחובה להחזיר את הרכב לאותה  3.12

דקות  2(עד למרחק של שממנה נלקח 
/או לתחנה אחרת שהחברה והליכה) 
 לתחנה להחזיר למנוי בכתבאפשרה 

"תחנה", הינה מקום חניה שנקבע  .אחרת
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ע"י החברה כמקום בו הרכב יחנה בעת 
 החזרת הרכב ע"י המנוי.

למנוי כי ככל והחזיר את הרכב  ידוע 3.13
למקום חניה אסור, נושא הוא באחריות 

הדו"חות ו/או כל נזק אחר, החברה  לכל
 חנית בגיןתסב ע"ש המנוי דו"ח שיתקבל 

 ערכותבמ למופיע ובהתאם המנוי
 .החברה

לרכב במישרין או  םכל נזק אשר יגר 3.14
בעקיפין, החל מרגע פתיחת הרכב ועד 

ו/או לאחריו ובהתאם  לסיום השימוש
, הינו באחריות לתנאי הסכם זה
 הבלעדית של  המנוי.

חל איסור מוחלט להשתמש ברכב  3.15
 לצרכים הבאים:

 להסעת נוסעים בשכר. 3.15.1
להובלת מטען על גבי הרכב  3.15.2

 בשכר או שלא  בשכר.
לגרירה ו/או דחיפה של רכב  3.15.3

 אחר.
נוסעים העולה  פרלהסעת  מס 3.15.4

 על המותר ברישיון הרכב.
שאינם סלולים ו/או בכבישים  3.15.5

 אינם ראויים לנהיגה בטוחה.
 למטרות שאינן חוקיות. 3.15.6
תחת השפעת סמים, אלכוהול  3.15.7

או תרופות המשפיעות על 
 רנות.יע

 להובלות בעלי חיים. 3.15.8
 שאינם בכבישים לנהוג 3.15.9

 .תקינים
 מעבר לשטחי ישראל. 3.15.10
 .אסור - ברכב העישון 3.15.11

 בטיחות סאיכ אין ברכב כי למנוי ידוע 3.16
 להסיע מעונין והמנוי וככל לילדים
בטיחות,  סאיכ להביא עליו, ילדים

 אסורההחייבים בכך על פי הדין,  לילדים
 בניגוד/או ו בטיחות כיסא ללא הנסיעה

 .החוק להוראות
 

  :והתחייבות אחריות .4

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

 נהג המנוי בו במקרה כי בזאת מוסכם 4.2
 מתבטל, פסילה או/ו שלילה בתקופת

 בכל תישא לא והחברה הביטוחי הכיסוי
 או במישרין שתיגרם פגיעה או/ו נזק

 כתוצאה' ג לצד או/ו למנוי בעקיפין
 .ברכב מהשימוש

 ברכב לשימוש אפשרות כל קבלת מרגע 4.3
 דרך או/ו אפליקציה כגון אמצעי בכל

 של מלאה באחריות הינו הרכב  אחרת
 אשר פגיעה או/ו נזק כל. המנוי בעל

 הינם, ברכב משימוש כתוצאה ייגרמו
 .בלבד המנוי בעל באחריות

 טו" או/ו" מ"בע קאר סיטי. מ.א" חברת 4.4
 באחריות נהתישא לא" רכב השכרת קאר

 או ציוד של גניבה/פגיעה/אובדן/ נזק כל
 הרכב בתוך הנמצאים אישיים חפצים

 שיוותרו חפצים על אחריות כל ןלה ואין
 .ברכב

 טו" או/ו" מ"בע קאר סיטי. מ.א" חברת 4.5
 באחריות נהתישא לא" רכב השכרת קאר

 עקיף או ישיר אם בין פגיעה/ נזק כל
 מאי כתוצאה' ג לצדדי או/ו למנוי שנגרמו
 החברה, שהיא סיבה מכל הרכב זמינות

 שיגרם נזק לכל באחריות נושאת אינה
 זמין רכב יהיה לא בו מקרה בכל ללקוח

 כי למנוי ידוע. החברה התחייבות אף על
 אשר אחרים בשוכרים תלויה החברה

 ולפיכך הרכב את להחזיר התחייבו
 כל החברה על תחול לא כי מוסכם

 על שהוזמן רכב זמינות אי בגלל אחריות
 .השוכר ידי

 על ברכב פגיעה או/ו תאונה במקרה 4.6
 .החברה למוקד ידיתימ להודיע המנוי

  מתחייב ברכב פגיעה או/ו תאונה במקרה 4.7
 אחריות עצמו על ייטול לא  כי המנוי

 כמו ,כלשהי באשמה יודה לא או/ו כלשהי
 או/ו השגחה ללא יושאר לא הרכב  כן

 . המתאימים ההגנה אמצעי ללא

 כתוצאה גניבה/  אובדן/  נזק של במקרה 4.8
 יישא הרכב שמירת/  בנעילת מהתרשלות

 .במלואו הנזק וגובה  הרכב בעלות השוכר

 ללא ברכב טיפול או תיקון כל לבצע אין 4.9
 ויופר במידה. מהחברה בכתב אישור
 ההוצאות בכל המוי יישא, זה סעיף
 ערך ירידת לרבות לחברה גרמויי אשר

  על מוסכם בפיצוי המוי יחויב ובוסף
 .זק הוכחת ללא ₪ 30,000 סך

 או/ו תאונה או/ו התנגשות של במקרה 4.10
 כל או' ג צד כלפי נזק, גניבה, התהפכות

 דמי המנוי בעל ישלם, בגינו שנגרם נזק
 לצו םבהתא, רבייםימ עצמית השתתפות

 ה"התשמ, ושירותים מצרכים על הפיקוח
 סך 3-1 מקבוצה לרכב: כדלקמן, 1985

  ₪ 3,000 סך 5-4 מקבוצה לרכב,  ₪ 2,000
 גובה, ₪ 4,000 סך 7-6 מקבוצה ולרכב

 לכל בהתאם יעודכן העצמית ההשתתפות
, התחבורה משרד להנחיות או/ו דין

 את לגבות רשאית החברה כי, מובהר
 התשלום אמצעי באמצעות התשלום

 ורךצ ללא אחרת דרך בכל או/ו שבידה
  .למנוי נוספת בהודעה

 נמוכה הנזק עלות הלקוח לטענתו במקרה 4.11
 ונמוכה העצמית ההשתתפות מגובה

 יכריע, החברה של התפעול מנהל מקביעת
 החברה שתשכור חיצוני שמאי בעניין

 השמאי ט"שכ בעלות יחויב והלקוח
 העצמית ההשתתפות את ישלם ובנוסף

 חורג הכולל הסכום אם גם הנזק או
 .העצמית ההשתתפות מסכום

  

 צד במעורבות תאונה/  פגיעה של במקרה 4.12
 צד פרטי כל את להמציא השוכר חייב' ג
 השתתפות/  הנזק את ולשלם הנדרשים' ג

 שיתכן בתשלום מדובר אם גם עצמית
 במקרה גם כי מראש מוסכם. ויוחזר

 צד נגד הבתביע לנקוט תחליט שהחברה
 הזכות את לעצמה משאירה החברה ,'ג

 אשר סיבה מכל התביעה את להפסיק
 את לקבל או/ו לנמק ומבלי תהיה

 .המנוי הסכמת

 לנהוג שהורשה אחר אדם כל או/ו המנוי 4.13
 לשתף בזאת מתחייב, החברה י"ע ברכב

, החברה של דרישה בכל ולעמוד פעולה
 נגד שיוגשו משפטיות תביעות לגבי

 לא אך, לרבות, החברה י"ע או/ו החברה
 הגשת או/ו כוח ייפוי על בחתימה, רק

 בבית הופעה או/ו עדות מתן או/ו תצהיר
 דרך בכל או/ו עדות מתן לצורך המשפט

 הנהג ויסרב היה. החברה שתורה אחרת
 אזי, זה בסעיף ידו על כמתחייב לפעול

 או/ו נזק לכל בלעדית אחראי הנהג יהא

 לחברה שייגרמו אובדן או/ו הוצאה
 .זה הסכם עם בקשר

 בדבר החברה י"ע שהוזמן שמאי הערכת 4.14
 לקיומו מכרעת ראיה הווהת, הנזק גובה

 הזכות שמורה לא לשוכר. ולעלויותיו
 .השמאי הכרעת כנגד לטעון

 תביעה כל בגין החברה את ישפה המנוי  4.15
 לשימוש בקשר', ג צד ידי על נגדה שתוגש

, השוכר ידי על השכרתו בתקופת ברכב
 הנהג אם ובין הנהג היה השוכר אם בין

 באישור ברכב נהג אשר אחר אדם כל היה
 . אישור בלי או

 
   :ותשלומים בטחוות .5

" החברה" לידי המנוי ימסור כפיקדון 5.1
 ש"ע או/ו שמו על אשראי כרטיס פרטי
 ביצוע לצורך, החברה י"ע שאושר אדם

 החברה בנוסף, חיוב ללא בטחון עסקת
 זה אשראי מכרטיס לגבות רשאית

 .הצורך בשעת לה המגיעים תשלומים

 המנוי יישא להלן המפורטים במקרים 5.2
 באחריות העצמית להשתתפות מעבר

 פ"ע הנזק עלות במלוא ויחויב המלאה
 :החברה מטעם שמאי הערכת

 .תחתון במרכב נזק 5.2.1

 .וגלגלים צמיגים, שמשות 5.2.2

 בתא הנמצאים אביזרים 5.2.3
 .הנוסעים

 כתוצאה שייגרם נזק כל 5.2.4
 מנורות והתעלמות מרשלנות

 . אזהרה

 .מתאים לא דלק בסוג שימוש 5.2.5

 מנהיגה כתוצאה שנגרם נזק 5.2.6
 .מורשה לא נהג י"ע ברכב

 . ברכב ראוי לא שימוש כל בגין 5.2.7

 מהשארת כתוצאה רכב גניבת 5.2.8
 חלונות או/ו נעול לא רכב

 .פתוחים

 של אחד ממוקד ביותר פגיעה 5.2.9
 .הרכב

 זה הסכם לתנאי בניגוד שימוש 5.2.10
 .דין לכל בניגוד או/ו

 בכל לעמוד בזאת מתחייב המנוי 5.3
 כלפי שלו  הכספיות  תיוההתחייבו

 אשראי בכרטיס חיוב באמצעות החברה
 שהוסכם אחר תשלום אמצעי בכל וא/ו

 .החברה ובין בינו

 כלפי תשלום כלב פיגור או איחור כל 5.4
 המחירים למדד צמוד יהיה" החברה"

 הלשכה י"ע שמתפרסם כפי לצרכן
 זכאית החברה, לסטטיסטיקה המרכזית

 לחוק בהתאם הצמדה או/ו ריבית לגבות
, 1961-א"השתכ והצמדה ריבית פסיקת

 עלויות לאור. בתשלום החיוב מיום החל
 לחייב גם רשאית תהיה החברה, החברה

 בסך חודשית פיגור ריביתב השוכר את
 .עיסקה להיתר ובכפוף לחודש 5%

 
 :ותשלומים השירות מסלולי .6

ותעריפים.  שירות מסלולימספר  קיימים 6.1
דמי מנוי בתשלום  יבמנוי רגיל יחו

בגין שימוש ברכבי  יבויחו חודשיים
החיוב למנויים  למסלולהחברה בהתאם 

רגילים. החברה תהיה רשאית לאפשר 
 חודשי תשלוםלמנוי שלא לשלם 
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 : ______________הלקוחחתימת 

ולהירשם ולהשתמש ברכבי החברה 
") קל: "מנוי להלןכ"לקוח מזדמן" (

בהתאם לתעריפי "מנוי קל" שיפורסמו 
 זה. למסלולע"י החברה 

 הרכב שכירות עלות את ישלם  קל מנוי 6.2
 החברה"י ע קבעוישי לתעריפים בהתאם
 .קלים למנויים

 –ב"שירות רכב שיתופי  תמורת השימוש 6.3
 לחברההמנוי  ישלםסיטי קאר" 

 המופיעים לתעריפים בהתאם תשלומים
 באינטרנט החברה באתר

)citycar.co.il מובהר כי החברה .(
רשאית מעת לעת לעדכן את התעריפים 
הן בגין החיובים הרגילים של מנוי רגיל 
ומנוי קל והן בגין החיובים החריגים 
ותהיה רשאית לשנות או להפסיק 
מבצעים ו/או מחירים מיוחדים לשעות 
נבחרות, בהתאם למדיניותה מפעם 

להתעדכן לפני  הלקוח אחריותבלפעם. 
ירים העדכניים ולא תחול כל הזמנה במח

על החברה כל חובה להודיע ללקוח על 
 שינוי באמצעות אלאשינויים במחירים 

 ככל התעריפים. בלבד באתר במחירים
 הינם, ובנספחיו זה בהסכם שמופיעים
 חתימת למועד המעודכנים המחירים

 לא יבוצע בהם שינוי וכל ההסכם
 ונספחים הסכם על חתימה באמצעות

 התעריפים עדכון באמצעות אלא חדשים
 .החברה של האינטרנט באתר

המנוי מתחייב לשלם לחברה את כל  6.4
חובותיו, מיד בתום השימוש ברכב ו/או 

 בהתאם לדרישת החברה מעת לעת.
החוזה הינה לזמן בלתי מוגבל  תקופת 6.5

ו/או עד להודעת אחד הצדדים על סיום 
/או וההתקשרות באמצעות האימייל 

ברה ובהתאם בכל דרך שתורה לו הח
דמי מנוי לתנאי חוזה זה. שוכר המשלם 

, יהיה רשאי להודיע בכל עת על חודשיים
רצונו להפסיק להיות מנוי בתשלום 

בדמי  החיובחודשי ובמקרה כזה יהיה 
עד לתום החודש בו  התשלום החודשיים

 ניתנה ההודעה. 
 לנספחים בהתאם הינם רותיהש תעריפי 6.6

 בהתאם  ויעודכנו זה להסכם המצורפים
 באתר הנמצא החברה לפרסום

 אמצעי בכל או/ו החברה של האינטרנט
 .החברה שתפרסם אחר

 רכב לשכור למנוי תאפשר החברה באם 6.7
, אחרת בתחנה ולהחזירו אחת מתחנה

 הינה השירות עלות, A2B: שיכונה רותיש
 מעת החברה שתקבע לתעריף בהתאם

 .לעת

 השוכר את לחייב הזכות שמורה לחברה 6.8
 בכרטיס ,לחברה לו שיש חוב כל בגין

 את לעדכן מבלי, לחברה שנמסר האשראי
 .מראש השוכר

 

 :מוי דמי .7

 ללא מנוי הינו חודשי בתשלום המנוי 7.1
 במקרה. עת בכל לביטול וניתן התחייבות

 החודשי בתשלוםשל ביטול, יהיה החיוב 
 עד לתום החודש בו ניתנה ההודעה. 

 פ"ע  להשתנות יכול' דמי מנוי' סכום 7.2
  יום 30 של ובהודעה החברה החלטת

 של האינטרנט באתר שתפורסם מראש
 .החברה

 

 :שוות .8

 או/ו יהג לא כי בזאת מתחייב המוי 8.1
 ובחגי בשבתות ברכב שימוש כל יבצע

 או/ו אובדן או/ו זק בכל יישא וכי ישראל
 כתוצאה לחברה ייגרם אשר הפסד

 ללא וזאת במלואם אלו במועדים מהיגה
 ידי על הזק בכיסוי השתתפות כל

 המוי יחויב הז סעיף הפרת בגין, החברה
 ולא במידה גם ₪ 10.000 ס"ע בקס
 חיוביו בשאר לפגוע ומבלי זק כל גרם

 .לחברה

 תוכנת פ"ע יתבצע והשעות מ"הק חישוב 8.2
 הקצה תוכנת אשר, החברה של חישוב

 ונתוני החברה רישומי .רכבב מותקנת
 מכרעת הוכחה יהוו, "החישוב תוכנת"

, עניין בכל דעות חילוקי של מקרה בכל
 ברכב השימוש למועדי הנוגע בכל לרבות

 .ומסלולו

 הסבת נספח על לחתום מתחייב המנוי 8.3
 כי חוזרת בלתי בהסכמה ומסכים דוחות

 מועדי או/ו פרטיו את תמלא החברה
 בתוכנת למופיע בהתאם הנסיעה
 .החישוב

 מסירה ללא הינה הרכב והשכרת היות 8.4
 כל לטעון יוכל לא המנוי, הרכב של פיזית
 תוכנת"ב המופיעים הפרטים כנגד טענה

 החברה רישומי או/ו" החישוב
 .החברה מערכות על המתבססים

 סופי באופן ומסכם ממצה לבדו זה חוזה 8.5
 להסכם בקשר הצדדים יחסי את ובלעדי

 קשורים יהיו לא והצדדים, ולתוצאותיו
 והתחייבויות חוזים, מצג, הצהרה בשום

 בחוזה נכללים שאינם - פה ובעל בכתב -
 כל. לחתימתו קודם נעשו ואשר זה

 כלולים שאינם והתחייבות, מצג, הסכם
 בטלים יהיו, זה בחוזה מפורשות

 או/ו תעריפים שינויי למעט. ומבוטלים
 החברה י"ע םשיפורס החוזה עדכון

 החברה של האינטרנט אתר באמצעות
  .אחרת דרך בכל או/ו

 בתנאי שינוי או הנחה, ארכה, ויתור כל 8.6
 בני יהיו לא, נספחיו על זה בחוזה כלשהו
 איחור. בכתב יעשו אם אלא, תוקף

 לא כלשהו צד של בזכויותיו בשימוש
 להשתמש רשאי יהיה והוא כויתור ייחשב

, לחוד מהן אחת בכל או כולן בזכויותיו
 עת בכל, הדין לפי והן זה חוזה לפי הן

 כספים קבלת כי, מוסכם. לנכון שימצא
 הסכמה להוות כדי בה יהיה לא, כלשהם

  .ההפרה אודות ויתור או החברה מצד

 תידון הצדדים בין  ותביעה מחלוקת כל 8.7
 והמרכז אביב תל זוריבא רק ותבורר

 תביעה בכל לדון המקומית והסמכות
 ולא בלבד אלה באיזורים תהיה כאמור

  .אחר זוריא בכל

 נעשה זה בחוזה והמתחייב הנעשה כל 8.8
 ובקניין גמורה ואחריות בהתחייבות

 ובלב גמור רצון מתוך המועיל ובלשון
 דיני בכל, כלל והכרח אונס שום ללא שלם

 חשוב ד"בבי נעשה האמור כל, התנאים
 או/ו אסמכתא בו שאין באופן מעכשיו

 של בביטול, השטאה או/ו דשטרא טופסי
 עד מודעה מגו דנפקי ומודעה מודעה כל

 על שיעידו עדים כל ובביטול עולם
 ויהיה. זה להסכם הנוגע לכל מודעות

 שטרות כל כתוקף זה הסכם של תוקפו
 מוחלים הצדדים. ל"חז כתקנת שנעשו

 קים" טענת לרבות טענה כל על ומוותרים
 ותמיד, ותקפו הוראותיו השטר נגד" לי

  .העליונה על השטר בעל יד תהיה

 מ.א חברת של עסקה להיתר כפוף החוזה 8.9
 .מ"בע שיתופי רכב קאר סיטי

 אינה זה בחוזה  אחד סעיף של חוקיות אי 8.10
 שאר כל לסיום להביא בכדי מספיקה

 .החוזה

 קבלת מאשרזה אי  הסכם על בחתימתי 8.11
 וזאת ופרסומות עדכוים, שיווקי מידע

/ מכתב/ sms הודעת/ ל"דוא באמצעות
 לפרטים ובהתאם, אחר אמצעי כל

  .לחברה ו/או אמסור שמסרתי
 לבקש אוכל שלב בכל כי לי ידוע

 את לי לשלוח להפסיק" החברה"מ
 .ל"הנ המידע

 בהקדמה כמפורט היא הצדדים כתובת 8.12
 מן לצד תישלח הודעה כל. לחוזה

 כאילו חשביות רשום בדואר הצדדים
 ממועד שעות 72 לאחר ליעדה הגיעה

  .גורהיש
 לערוך הזכות את לעצמה שומרת החברה 8.13

 לאחר בנספחיו או/ו זה בחוזה שינוי כל
 מראש יום 14 בכתב הודעה מתן

 או/ו קולית הודעה או/ו SMS באמצעות
 האינטרנט אתר באמצעות או/ו ל"בדוא

 דעתה לשיקול ובהתאם החברה של
 החברה, "החברה" של והבלעדי המוחלט

 התקבלה ההודעה כי לוודא מחויבת אינה
 .המנוי אצל

 1-מ הקטן חלק נכלל ובנסיעה במידה 8.14
 לצורך מעלה כלפי עיגול יתבצע - מ"ק

 כלפי אגורות עיגול יבוצע כ"כמו, החיוב
 .מעלה

 בין כלשהי סתירה של במקרה כי מובהר 8.15
 המנוי יחויב אחרת קריאה לבין התוכנה

  .בלבד" החברה" בתוכנת החישוב לפי

 סיטי. מ.א" לחברת בזאת מאשר המנוי 8.16
" רכב השכרת קאר טו" או/ו" מ"בע קאר
 שמו על וקנסות  דוחות הסבת לבצע

 ח"דו קבלת של במקרה .הצורך במידת
 כל של או/ו משטרתי או/ו עירוני קנס או

 את לשלם החברה רשאית אחרת רשות
 את ולחייב המנוי במקום הקנס או ח"הדו

 באמצעות לחברה התשלום בהחזר המנוי
 מהמנוי החברה שקיבלה הגביה אמצעי

 מאשר, כן כמו. אחרת דרך בכל או/ו
 ח"הדו את לשלם במקום ,לחברה המנוי

 לשם  ח"הדו הסבת לבצע ,הקנס או
 או/ו למשטרה להודיע כך ולצורך המנוי

 המנוי ברשות היה הרכב כי רשות לכל
 על ח"הדו או הקנס את להסב יש ולפיכך

 יחול זה בסעיף האמור  כי מובהר.  שמו
 הקנס או ח"הדו בהם מקרים על גם

 הינם אך ,השימוש תום לאחר יירשמו
 במועד המנוי שעשה מחדל או מעשה בגין

 .ברכב השימוש

  את לאסוף לחברה מאשר השוכר .9
 במסגרת המתקבלים הנתונים

  ובמסגרת השוכר עם ההתקשרות
 כל בהם ולעשות החברה ברכבי שימושיו

 '.ג לצד העברתם לרבות שימוש
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 : ______________הלקוחחתימת 

  

  

  

  מצהיר כי קרא את החוזה על כל תאיו וכי בחתימתו על הסכם זה הוא מביע הסכמתו על כל תאי ההסכם לרבות בגין הפיקדון  השוכר
  ו/או אמצעי התשלום על פי הסכם זה.

 השוכרהזק על   , יחולמהשוכראשר יימצא ברכב ואשר בגיו לא התקבל דיווח /או חיסרון בדלק ולשוכר כי בהתאם לתאי הסכם זה, כל זק  ידוע
. מובהר כי החיוב היו גם אם הזק מצא ו/או כל טעה אחרת האחרון שהשתמש ברכב, גם אם לטעתו הזק אירע לאחר החזרת הרכב למקומו

 שימוש ע"י שוכר אחר). השוכר מסכים לכך כי האחראי הבלעדי לקביעה אם זק עשה ע"י השוכר ו/או עשהלאחר זמן, (אולם בתאי שטרם 
ע"י צדדי ג' לאחר החזרת הרכב, היו עובד מטעם החברה ולחברה אין חובה להוכיח זאת באמצעות שמאי ו/או מומחה אחר. לשוכר לא תהיה זכות 

וגע לעגד קביעת עובד החברה בכל הין זה.ילטעון כ  

ו/או בשליחת  החברה של האיטרט באתר שתפורסם להודעה בהתאם/או את תאי החוזה ולשוכר כי החברה רשאית לעדכן את תעריפיה  ידוע
  .החברה שתקבע אחר אמצעי בכל ואו/ דוא"ל

 המופיע"פ ע הרכב את שכר בהן לשעות ובהתאם השוכר לפרטי בהתאם אותו ולמלא דוחות הסבת בספח שימוש לעשות לחברה מאשר השוכר
  .החברה של החישוב בתוכת

 בהתאם, כחלופה שמסר אשראי כרטיס על/או ו לחברה ידו על שמסר האשראי כרטיס את לעת מעת לחייב לחברה הרשאה בזאת ותן השוכר
 הסכומים את למלא רשאית החברה כי כך לאור סכום ללא עשו האשראי כרטיס פרטי כי לשוכר ידוע, לחברה לשלם מחויב הוא אותם לסכומים

 לא שכרטיס מקרה בכל. זה לכרטיס כחלופה שיבוא אשראי לכרטיס גם הוא השוכר אישור, הספחים/או ו זה הסכם לתאי ובהתאם בעצמה
  .זה הסכם"פ ע החברה בזכויות לגרוע ומבלי תקין חלופי כרטיס לחברה להמציא מחויב השוכר, יכובד

  מהמסמכים העתק קיבלתי כי מאשר אי

  
  

  _________________________   :חתימה     _________________________    ת.ז:______________________________    : לקוחהשם 
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