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נספח חיובים חריגים
ביטול מנוי :ללא עלות
מעבר מסלול :דמי מעבר בסך ₪ 10
הוספת נהג-בני זוג :ללא עלות ,מותנה בהרשמה וב”מנוי פעיל” של שני בני הזוג
הוספת נהג שאינו בן/ת זוג :תוספת  ₪ 5לשעה ₪ 50/ליום ,מותנה ב”מנוי פעיל” של בעל המנוי ושל הנהג הנוסף
תוספת ביטוח לנהג חדש (ותק נהיגה  1-2שנים) ו/או נהג צעיר (גיל  ₪ 10 :)21-24לשעה בהשכרה שעתית₪ 60 ,
ליום בהשכרה יומית
ביטול הזמנה :עד שעתיים לפני תחילתה -ללא עלות ,פחות משעתיים לפני תחילתה -חיוב של  50%מסכום ההזמנה,
לאחר שעת תחילת ההשכרה -חיוב בתשלום מלא
הטבה ללקוח עבור תדלוק בזמן השכרה :זיכוי בסך  ₪ 9.5למימוש בהזמנה בחודש הבא
לקיחת רכב טרם מועד ההזמנה ₪ 1 :לכל דקה (לא כולל תשלום עבור מרחק נסיעה לפי ק”מ)
איחור בהחזרת רכב ₪ 1 :לכל דקה (לא כולל תשלום עבור מרחק נסיעה לפי ק”מ)
אי הודעה על איחור (עד  30דקות לפני שעת ההחזרה) ,₪ 30 :בנוסף לתשלום עבור זמן איחור ( ₪ 1לכל דקה)
ועבור מרחק נסיעה לפי ק”מ
רכב מונע ללא נסיעה במשך  10דקות ומעלה 80 :אגורות לכל דקה ,החל מהדקה הראשונה
אי נעילת רכב* ₪ 90 :
אי דיווח על סיום השכרה₪ 5 :
החזרת רכב ללא דלק (פחות מ 1/4 -מיכל)* ₪ 75 :
אי החזרת רכב לתחנה ממנה נלקח ,₪ 150 :בנוסף לעלות קריאת כונן ועלות זמן ההשבתה של הרכב (יום אחד
לכל הפחות) לפי השכרה יומית
בדיקת נזק ע”י נציג* ₪ 50 :
רשלנות הגורמת לדעיכת מצבר (השארת אורות וכדו’)* ₪ 90 :
לכלוך חריג ,₪ 100 :לא כולל עלות השטיפה *
לכלוך חריג ברמה קיצונית (לפי הערכת כונן סיטי קאר) ,₪ 300 :לא כולל עלות השטיפה *
תיקון פנצ’ר/תקר + ₪ 50 :עלות קריאת כונן
החלפת צמיג + ₪ 250 :עלות קריאת כונן
נסיעה ו/או פתיחת הרכב בשבת/חג₪ 10,000 :
דו”חות-דמי טיפול והסבה₪ 60 :
כבישי אגרה-דמי טיפול₪ 20 :
אובדן מפתח :עלות מפתח אצל יבואן הרכב * ₪ 300 +
דחיית חיוב ע”י חברת האשראי₪ 80 :
השתתפות עצמית :בהתאם להגדרות החוק ו/או התקנות לפי קטגוריות רכב (קבוצת רכב)
השתתפות עצמית מופחתת ,₪ 300 :בעלות של  ₪ 5לשעת השכרה או  ₪ 45ליום
קריאת כונן בשעות הפעילות**₪ 180 :
קריאת כונן מחוץ לשעות הפעילות**₪ 250 :

* המחיר אינו כולל עלות קריאת כונן
** שעות הפעילות :ימים א'-ה' :בין השעות  .8:00-16:00ימי שישי ,ערבי חג וחול המועד :בין השעות 8:00-12:00

