
  מחירון אוטותל לשלב הבדיקותנספח ג' : 

 03/30/10 – 31/30/10בתוקף בין 

 

 כמה מילים לפני...

תוכלו לראות כי  .בשלב הבדיקות הראשון שונות עבור השימוש במכוניות שלנולפניכם פירוט העלויות ה

 עלות! דק' ללא 54ת נוב נסיעותיאפשר לנסיינים שלנו ו הינו ללא דמי מנוי,השירות בשלב זה 

דקות, יתר הסעיפים מתקיימים באופן קבוע, והמקרים  54נוסעים מעל מלבד עלויות הבסיס, שחלות רק אם 

כך למשל תוכלו לבחור אם להפעיל ביטוח ביטול השתתפות  -יחול חיוב מפורטים עבור כל סעיף בהם 

אי ידה בתנאי השימוש, עמעת אי יובים בחאלו, יחולו אל מול  בלבד לחודש. ₪ 99 –עצמית בעלות של כ 

 שמירה על הרכבים או אובדן של ציוד החברה. 

עבור קהל  לספק את חווית הנסיעה האיכותית והנוחה ביותר אנחנו כאן בצוות אוטותל עמלנו לילות כימים

שלנו, ואנחנו מאמינים שבעזרת המשוב שנקבל מנסייני השירות, נגיע יחד לגבהים חדשים, ונהפוך  המנויים

בתקופת אך עם זאת, נבקש לזכור שאנו  את חווית ההתניידות באוטותל בעיר הגדולה לאופטימלית ביותר!

 *9100ולכן אנו זקוקים לסבלנות ולמשוב שלכם כאחד. זמינים לכל דבר ב  ןניסיו

 בסיס:חיובי 

 ..................................ללא עלות..................... ..........................................דמי הרשמה 

 ............................................ללא עלות................... ...........................דמי מנוי חודשיים  

 ........................................................ללא עלות.. דמי מנוי חודשיים למחזיקי כרטיס דיגיטל 

   ללא עלות..... ..........דקות להזמנה............................................ 54עד  –מחיר דקת נסיעה 

 ללא עלות. .......................להזמנה..........................דקות  54עד  –מחיר דקת עצירת ביניים 

  1.43....... .............................דקות להזמנה........................ 54מעל  –מחיר דקת נסיעה ₪ 

 3.04. .............................דקות להזמנה..................... 54מעל  –מחיר דקת עצירת ביניים ₪ 

  ללא עלות.... ......................דקת הראשונות ................................... 14מחיר שריון הרכב ל 

  3.04 ..........................דקת הראשונות ..................... 14מחיר דקת שריון הרכב מעבר ל ₪  

  ,ללא עלות..... ..............................מרגע ההזמנה ...........................שניות  03ביטול הזמנה 

 ...]4........ ..........................................................ביטול הזמנה ]בהתאם לסעיף ביטולים ₪  

 .................0,333................. ..................................................תפיסת מסגרת אשראי ₪  
o  יום.  03בעת ההרשמה למשך 

 ................................0,333................. ..................................גובה השתתפות עצמית ₪ 
o במקרה של תאונה 

 .............99... .......................................ביטוח ביטול ההשתתפות העצמית לחודש ימים ₪ 
o  .בהתאם להסכם השירות 

 חיובים בגין שימוש חורג:

 ..................04............... ................................................עלות הסבת דוח תנועה/חניה ₪  

  54. .................................ברכב........................................................השארת לכלוך ₪  
o  במקום. דיימילכלוך אשר נגרם על ידי מנוי שלא במסגרת השימוש הרגיל ברכב ואשר מצריך הגעתם של אנשי התפעול לצורך ניקוי 

 183 ...........................................................................חריג ברכב................. וךלכל ₪  
o עישון ברכב/בעלי חיים. -ואשר מצריך שליחת הרכב למכון ניקוי. דוגמא  וי שלא במסגרת השימוש הרגיל ברכבלכלוך חריג אשר נגרם על ידי מנ 

 ..543............ ................................................................לכלוך רכב הדרוש ניקוי כימי ₪  
o .לכלוך חריג אשר נגרם על ידי מנוי שלא במסגרת השימוש הרגיל ברכב ואשר מצריך שליחת הרכב לניקוי כימי 

 ....................04......... .....................................שימוש לא על פי כללי תקנון המשתמש ₪  



  מחירון אוטותל לשלב הבדיקותנספח ג' : 

 03/30/10 – 31/30/10בתוקף בין 

 

  חילוץ הרכב כתוצאה מתקלה שנגרמה שלא עקב שימוש סביר ו/או בניגוד להוראות תקנון

 על פי מחירון חברת שגריר ................................... ....המשתמש.......................................

 ים אשר מצריך את שינוע חניה במקום שאינו מורשה מחוץ לשטח הפעלת מערך שיתוף הרכב

 על פי מחירון חברת שגריר  .....................................הרכב על ידי החברה...........................

 03............ .......................................................חדש והנפקת חדש......... אובדן כרטיס ₪  

  133............... .............................נזקים.......................................אי בדיקה/דיווח על ₪  

 .ללא עלות......... ................................................................הסבת חיוב כבישי אגרה וחניה 

 .................593..................... .......................................................אובדן מפתח רכב ₪  

 

 האותיות הגדולות:

  .[ם תזמינוא]ולא כמו המחיר לדקה הוא קבוע לכל מועד: יום, לילה וסוף שבוע..... 

 הבדיקות, זה, שלב דקות בשלב  54נסיעה ללא עלות: ינימום זמן נסיעה, אך יש מקסימוםאין מ

 תצטרכו לשלם. זה מעבר לזמן 

  דקות, חייבים לעבור  54מותר להזמין כמה פעמים ביום שתרצו, אך אם הגעתם לזמן נסיעה של

  עד ההזמנה הבאה. דקות  03עוד 

 ם.יההחיוב יתחיל מרגע הנעת הרכב או חמש דקות לאחר פתיחת הדלתות, המוקדם מבינ 

  דקות לנעול  0, כעת יש לכם עוד הרכבהנעת  לחיצה על סיום נסיעה וכיבוימרגע  יסתייםהחיוב

דקות לא ננעלו הדלתות, המערכת תחייב גם  0את דלתות הרכב ולסיים את ההשכרה. באם לאחר 

 על זמן זה עד נעילת הדלתות. 

  דקות. המנוי  44:15מעוגל כלפי החצי הדקה הקרובה מעלה. לדוגמא, נסיעה של אצלנו המחיר

 . דקות הנסיעה בחינם[ 54]בשלב זה, פחות  דקות 44:03יחויב על 

  תעבירו את הכרטיס המנוי לאיש שאינו רשום לשירות, זה גם אסור וגם מסוכן, הוא  אלאנא

 ללא ביטוח.  ה ייסעעשלמ

 ניתן לראות בכל עת. אך באם שריינתם רכב, כעת שלהם את הרכבים והזמינות  :סעיף הביטולים

מייצר לנו נזק כי יכול להיות שבדיוק  השריוןהוא רק שלכם ואינו זמין לשאר המנויים. ביטול 

. ביטול שאתם זקוקים לוכנסו להזמין רכב רק  מישהו אחר חיפש את אוטותל במיקום שלך. לכן,

ללא תשלום, כך גם השני, החל מהביטול השלישי תחויבו בחמישה  בפעם הראשונה הינוההזמנה 

 שקלים ]מונה ביטולים מתאפס כל שנה קלנדרית[. 

 יובי הקנסות, פשוט תשמרו על הרכב כאילו היה שלכם ואף יותר ]הוא של עוד כמה אנשים[, לגבי ח

 לאיש.  קנסותאנו ממש אבל ממש לא רוצים לתת 

  תפיסת המסגרת בכרטיס האשראי, אינה חיוב אמיתי. מטרתה רק לוודא שלמנוי יש את היכולת

 ל אוטומטית. יום תפיסת מסגרת זאת תבוט 03לשלם בעד הנסיעות שלו, לאחר 

 

 

 נסיעה נעימה 


