מחירון סיטי קאר

מחיר ההשכרה מחושב לפי זמן השכרה (שעות/ימים)  +טווח נסיעה (ק"מ ,כולל דלק)
המחירים משתנים בהתאם לגודל הרכב ,גיל הנהג ועוד

בוחרים מסלול

ללא
התחייבות

סיטי קאר מציעה ללקוחותיה מסלולים שונים המאפשרים לכל לקוח לבחור את סוג המנוי המועדף עליו;
בכל עת ניתן להחליף מסלול בתשלום דמי מעבר בסך  ₪ 10או לבטל את המנוי

ניתן להירשם להזמנה חד פעמית

10

מנוי
רגיל

₪

לחודש
בלבד

תשלום חודשי
 ₪ 10בלבד

ללא
תשלום

מתאים לנהג המעוניין ברכב נגיש
וזמין לכל מטרה בכל זמן ,מסלול
זה מהווה פתרון מושלם לצרכיו
ומעניק לו שקט נפשי וחיסכון כספי

חודשי

מנוי
קל

ללא תשלום חודשי
השכרה בתוספת 10%
ממחירון מנוי רגיל

מתאים לכל בעל רישיון ו/או בעל רכב
הנתקל בצורך ברכב מעת לעת ,מסלול זה
מספק פתרון קל ונוח לכל מצב ,בכל מקום
ובכל שעה ,ללא צורך בהרשמה נוספת

הטבה ללקוחות חדשים המצטרפים למסלול מנוי רגיל

שלושה חודשים ראשונים ללא תשלום חודשי ופטור מדמי מעבר

רכב
רגיל/משפחתי

רכב
משפחתי פלוס

רכב
מיני ואן

שעה ראשונה

₪ 19.90

₪ 23.90

₪ 29.90

שעה שניה
והלאה

₪ 9.90

₪ 13.90

₪ 19.90

אקסטרה 7

שעתי

מחירון מנוי רגיל*

מחיר לק”מ

עבור  50ק"מ ראשונים ₪ 1.60 :לק"מ
מהק"מ ה ₪ 1.10 :51-לק"מ
המחיר כולל דלק

השכרת רכב
ל 7-שעות ומעלה
בתעריף ק"מ מוזל

המחיר לשעה לפי תעריף שעתי רגיל
בהתאם לסוג הרכב

פעיל מיום א’ בשעה 00:00
עד יום ה’ בשעה 23:59
למעט ערבי חג

מחיר לק"מ
יממה

יומי

השכרה ל 24-שעות
ניתן להתחיל
בכל שעה ביממה

מחיר לק”מ

שבת

 4/5מקומות

 5מקומות

הזמנת
שבת  /חג

מותנה בבחירת "אקסטרה  "7מראש
מותנה בדיווח סיום השימוש ברכב

 7מקומות

 ₪ 2לק"מ
המחיר כולל דלק

"אקסטרה "7
אינו חל על
רכב
 7מקומות

 ₪ 1בלבד לק"מ
המחיר כולל דלק
רכב רגיל₪ 129.90 :

משפחתי₪ 149.90 :

₪ 149.90

 ₪ 1בלבד לק"מ
המחיר כולל דלק

₪ 289.90

 ₪ 2לק"מ
המחיר כולל דלק

ניתן לבצע הזמנה לשימוש ברכב לפני ואחרי שבת/חג
מינימום הזמנה  3שעות לפי תעריף שעתי
על שעות השבת/החג אין חיוב כלל
חל איסור על שימוש ברכב בשבתות ובחגי ישראל

*מנוי קל בתוספת  10%ממחירון מנוי רגיל
נהג חדש (ותק רישיון  1-2שנים) ונהג צעיר (גיל  )21-24בתוספת  ₪ 10לשעה  ₪ 60 /ליום
ט.ל.ח .המחירים עשויים להשתנות ,ניתן להתעדכן באתר.

