
 :להלן תמצית תנאי ההתקשרות העיקריים

 פירוט מהות התנאי
תנאים  -המורשים לנהוג ברכב 

 מצטברים
לכל הפחות )במועד קבלת הרכב(; בעלי מינימום  21בעלי רישיון נהיגה בתוקף )למשך כל תקופת ההשכרה(; בני 

 נהג נוסף. שנתיים רישיון מתאים לנהיגה ברכב בעת ההשכרה. תוספת תשלום לנהג צעיר ו/או
 (.אוטו-קל סניפי)בהתאם לשעות פעילות  אוטו-לקל החזרתו שעת גם תהא בפועל הרכב מסירת שעת מועדי החזרה

 
 תשלום בגין איחורים בהחזרה

מעלות יום  1/3תוספת של  – דקות 120דקות ועד  60מעל ;  מע"מ₪ +  25תוספת תשלום בסך  – דקות 60עד 
 שעות( 24שעות ומעלה )עד  3מעלות יום שכירות;  2/3תוספת תשלום של  – שעות 3דקות ועד  120מעל שכירות; 

 .50%דמי שכירות מלאים בתוספת  – שעות ומעלה 24יום שכירות מלא;  –
 מע"מ. ₪ +  500ל יגבה מהשוכר סך ש /צומת כחשינוע אל/מ אילת

 
 דמי החזר אל/מאת נתב"ג

 הרכב את יחזיר אשר שוכר שכן, התעופה בשדה הרכב את להחזיר חובה גוריון בן התעופה משדה רכב לאוספים
 500 ס"ע יחויב אשר כח וצומת אילת למעט, מ"מע+  ₪ 150 של בסך יחויב, ג"בנתב שלא אוטו קל מסניפי באחד

 .מ"מע+  ₪ 500 של בסך יחוייב, ג"בנתב ויחזירו אוטו קל מסניפי באחד רכב ייקח אשר שוכר, כן כמו. מ"מע+  ₪
 ישנה אוטומטית את מחיר השכירות והתוספות בהתאם למחירון קל אוטו באותה עת. הארכת/קיצור  תקופת השכירות

 ביטול עפ"י חוק הגנת הצרכן ו/או תקנות הגנת הצרכן ו/או עפ"י מדיניות הביטולים של קל אוטו ביטול עסקה
 .דיןהשוכר והנהגים המורשים יבוטחו בביטוח חובה עפ"י  ביטוח חובה

 
 
 

 כיסויים ונזקים

( 1 -ש"ח למקרה(  399,000)בכפוף לתשלום דמי השתתפות בנזק ע"י השוכר; בהיקף של עד  דמי השכירות כוללים
( אירוע גניבה של הרכב. השוכר יישא בכל נזק 2נזקים לרכב ו/או לצד ג' עקב כל אירוע )תאונתי ולא תאונתי(; 

 ש"ח. 399,000שיגרם לצד ג' העולה על 
נזקים לצמיגים  (2נזקים לחלקו התחתון של הרכב )לרבות מרכב תחתון(;  (1 - דמי השכירות אינם כוללים

נזקים הנגרמים ע"י  (4נזקים כתוצאה מרשלנות השוכר ו/או שימוש שלא עפ"י חוזה זה ו/או כל דין;  (3ושמשות; 
ם כתוצאה מהשארת קוד סודי ברכב ו/או נזקי (6גניבה/אובדן של רכוש / חפצים )מכל סיבה שהיא(;  (5נגררים; 

 כל נזק ו/או אובדן אחרים שמקורם מעשה ו/או מחדל בלתי סבירים. (7השארת מפתחות הרכב ללא השגחה; 
 .מטעמו למי או/ו לשוכר יגרם אשר( תוצאתי או/ו עקיף או/ו ישיר) נזק לכל אחראית תהיה לא אוטו-קל

 
 כיסויים נוספים

כיסוי מפני נזק,  - כיסוי "זהב"( 1אוטו כפי שיהיה באותה עת(: -כרוכים בתוספת תשלום )בהתאם למחירון קל
כיסוי מפני נזק;  - ( כיסוי "ארד"3כיסוי מפני נזק, גניבה ושמשות;  - כיסוי "כסף"( 2גניבה, שמשות וצמיגים; 

 לכיסויים נוספים, שאל את נציג ההשכרה. )נזקי פח וגניבות(. תשלום דמי השתתפות בנזק הפחתת( 4
למעט אם רכש  )כולל מע"מ; בהתאם לקבוצה אליה משתייך הרכב(בגין כל מוקד נזק בנפרד  ש"ח 4,000-2,000 דמי השתתפות בנזק

 בלבד בכל מוקד נזק. ₪  50הלקוח כיסוי בגין הפחתת תשלום דמי השתתפות בנזק, שאז ישלם 
 
 

 הסבת דו"חות

+  ש"ח 45ובגין חיובים בכבישי אגרה סך של + מע"מ, ₪  85יגבו מהשוכר דמי טיפול בגין דוחות חניה בסך 
לעניין יכולת השוכר להימנע במקרים מסויימים מתשלום דמי טיפול לקל אוטו בגין חיובים בדמי אגרה, , מע"מ

 )ו( לחוזה ההשכרה המלא.5ראה סעיף 
 

)לבעלי עסקים  .עת באותה שיהיה כפי אוטו-קל למחירון בהתאםו/או ₪  200ה בסך סליק עמלת תיגבה מהשוכר חזרת הוראת קבע
 בלבד(

 
 יםהוראות הנוגעות לתייר

אשרת  להצגת בכפוף אוטו-קל י"ע מ"במע יחויב לאחוק מע"מ,  להוראות בהתאם מ"מע להחזר הזכאי תייר
 לרכב ביטוחי כיסוי עם אשראי כרטיס בעל תייר, גניבה או/ו שהוא סוג מכל נזק של במקרה; B2סוג מכניסה 

 .בלבד באחריותו תהיה האשראי כרטיסי מחברת ההחזר וקבלת הנזק גובה במלוא יחויב שכור
 $ + מע"מ להשכרה.39בהשכרה ו/או החזרה של רכב מ/אל נמל התעופה בן גוריון תוספת של  תוספת שדה תעופה 

ובתשלום מקסימלי עבור כל ליטר דלק  ,מע"מ ₪+ 150בגין החזרת מיכל דלק חסר יחויב השוכר בעמלה בסך של  דלק
 כקבוע בחוזה.

בגין החזרת רכב  ;כולל מע"מ₪  500בגין החזרת רכב עם ריחות עישון, בדלי סיגריות, אפר יחויב השוכר בתשלום  עישון / לכלוך
 כולל מע"מ.₪  150המצריך שטיפה וניקיון מיוחדים יחויב השוכר בתשלום 

 , וכו'(GPSאוטו באותה עת. )כיסא תינוק, -בתוספת תשלום בהתאם למחירון קל ציוד נוסף
 לפחות.שעות מראש  24אוטו באותה עת. השירות מותנה בהזמנה -בתוספת תשלום בהתאם למחירון קל איסוף / מסירה

 
 שימוש בכרטיס אשראי; פיקדון

 בעל כי השוכר ידאג, בחודש חודש מידי המתחדשים בחוזים. אשראי כרטיס באמצעות יגבוכל התשלומים 
 - כאמור יחודש לא והפיקדון בחוזה. היה המפורט הפיקדון את יחדש( מטעמו כח-מיופה או) האשראי כרטיס

 .אוטו-קל י"ע יחולטהפיקדון  סכום
 .)ריפוד, פלסטיקה וכיו"ב( שמאי או/ו אוטו-קל ידי-על שיוערך כפי הנזק מלוא בתשלום השוכר יחויב לפנים הרכב נזקים

אוטו רשאית -במקרה של אי החזרת הרכב במועד ו/או בכל מקרה של הפרת איזה מתנאי החוזה, תהיה קל תפיסת הרכב
 אוטו בגין כל ההוצאות והנזקים שיגרמו לה בקשר לכך.-והשוכר יפצה את קל ,הרכבאת לתפוס 

 אוטו באותה עת.-השוכר יחויב בתוספת תשלום בהתאם למחירון קל חריגת ק"מ
 אוטו והחלטתה.-קל בגין קלקול מכאני ו/או תאונה בהתאם לשיקול דעת ןיינת רכב חלופי

 טיפולים שוטפים
 )בשכירות ארוכת טווח(

ק"מ וכן  15,000/30,000/45,000/60,000אוטו אודות כל מועד טיפול הנדרש לרכב )לדוג' -על השוכר לעדכן את קל
  כאמור. טיפול כל לפני מ"ק 1,000 או מראש ימים 7 לפחותהלאה( 

 
 קלקולים, גניבות, תאונות

*( 6020אוטו )בטלפון -דית לקליאוטו בלבד. השוכר יודיע מי-תיקונים, טיפולים ושינויים ברכב יבוצעו ע"י קל
*( ולמשטרה אודות גניבה של 6020אוטו )בטלפון -ידית לקליאודות כל קלקול מכאני, נזק ותאונה. השוכר יודיע מ

 הרכב.
 .הטיפול בתקר ובכל נזק אחר לצמיגי הרכב מסור באופן בלעדי לידי השוכר )למעט אם רכש שירות זה( תיקון תקר

 
 

 השוכר פרטי

 
 ______________ שם מלא:

 כתובת: ____________________
 מספר ת.ז./דרכון: __________
 תאריך חתימה: ___________

 
 :החתום הצדדים על באו ולראיה

 
 
 



 מ"בע( 1998) מימון שירותי אוטו קל  השוכר

 
 
 
 

 _________חוזה השכרת רכב מספר: 
 

 בין
 

 512699000. פ.ח, מ"בע (1998) מימון שירותי אוטו קל
 אביב-תל, 18 הצפירה' מרח

  "(אוטו-קל: "להלן)
 
 לבין

 

 / בטופס ההזמנה שלעיל זה חוזה של בסיפא מפורטים פרטיו אשר הלקוח,
 "(השוכר: "להלן)

 
 ברכב לנהוג המורשים .1

ו /ןשיעודככפי ו/או הנהג/ים לעיל  חוזה זהב מופיעים /הםשפרטיו /יםנהגהאך ורק  ברכב לנהוג /יםמורשה .א
)למשך כל  קףותב נהיגה שיוןיר /יבעל( 1 :/םשהינו ובתנאי ,מראש ובכתב, אוטו-קלבמערכות  לעת מעת

 שיוןיר שנתיים מינימום /יבעל( 3-ו ;)במועד קבלת הרכב( 21 /יבן ,הפחות לכל( 2-ו ;תקופת ההשכרה(
מסירת הרכב לידי השוכר מותנית  ;)להלן: "הנהגים המורשים"( מתאים לנהיגה ברכב בעת ההשכרה

 'ג לצד או/ו לרכב תקף ביטוח וכיסוי לקיום תנאי הינו זה סעיףב האמוררישיון נהיגה מקורי בתוקף. בהצגת 
  .(להלן4 בסעיף כמפורט)

 זה חוזה י"עפ האחריות במלוא יישא והשוכר מורשה נהג שאיננו מי על יחול לא זה חוזה, ספק הסר למען
 לפיו השוכר התחייבויות וכל זה חוזה הוראות .מורשה נהג שאיננו מי י"ע ברכב לשימוש בקשר דין כל או/ו

 לגרוע מבלי וזאת, המורשים והנהגים האשראי כרטיס בעל, הראשי הנהג, השוכר על, ולחוד ביחד, יחולו
 אם לרכב שיגרם נזק כל או/ו ברכב שימוש כל על האשראי כרטיס ובעל, הראשי הנהג, השוכר מאחריות

 .אחרים בשימוש היה כשהרכב נעשה
, יחובו, ביחד ולחוד, בקיום הוראות המורשיםהנהגים והתאגיד כי  ,היה והשוכר הינו תאגיד, הריהו מתחייב .ב

  .כל דין והוראותזה חוזה 
 אוטו-קל דעתה הבלעדי של לשיקול בכפוף ןהינ, השוכר שאיננו מי י"ע הרכב הפעלת או הרשאת השימוש .ג

נתנה  .כאמור בחוזה זה להלן ובתוספת תשלום בגין כל נהג נוסף שאיננו השוכר ,ובכתב מראש ואישורה
זה ו/או לפי כל דין ו/או כדי  חוזהאוטו אישור כאמור לא יהיה בכך כדי לגרוע מאחריות השוכר כאמור ב-קל

  אוטו אחריות כלשהי כלפי אותו נהג נוסף.-להטיל על קל
 השכירות תקופת .2

 . דלעיל בטופס ההזמנה כנקוב הינהשל הרכב  השכירות תקופת .א
ו/או לנהגים  שוכרל בפועל הרכב מסירת במועד ותחילתו ממנה חלק כל או שלמה יממה הינו השכרה יום .ב

 לתקופות לפיצול ניתנים אינם לפיכךו רצופים הינם בטופס ההזמנה נקוביםה השכירות ימי. המורשים
אם אלא  ,השכירות שלאו העדר ניצול  חלקי ניצול של במקרה כספי החזר כל יינתן לאו נפרדות השכרה
 . הבלעדי דעתה לפי שיקולאוטו אחרת, -קלאישרה 

שעות לעניין זה, . אוטו-קלל החזרתו שעתגם תהא  בפועלו/או לנהגים המורשים לשוכר  הרכב מסירת שעת .ג
וערבי חג בין  בימי ו' ,בחגים()למעט  08:00-16:50ה' בין השעות -בימים א' ןהינ אוטו-קלסניפי פעילות 
' ו בימי רכבה החזרתבהתאם לכך,  .08:00-10:50בין השעות יום כיפור בערב ו 08:00-12:50השעות 

)אף  10:50 מהשעה יאוחר לא עד כיפור יום ובערב 50:12 מהשעה יאוחר לא עד עשהית חג ערבי או/ו

 .לאחר שעה זו(ו/או לנהגים המורשים שוכר להרכב מסר אם נ
 נוסףיחויב השוכר בתשלום לו,  שנקבע ההחזרה במועדדקות בהחזרת הרכב  60עד  של איחור בגין .ד

 בהחזרת דקות 120 ועד דקות 60מעל בגין איחור של  ;אוטו כפי שיהיה באותה עת-בהתאם למחירון קל
 איחור בגין ;שכירות יום מעלות 1/3 של נוסף בתשלום השוכר יחויב, לו שנקבע ההחזרה במועד הרכב

; שכירות יום מעלות 2/3 של נוסף בתשלום השוכר יחויב, שעות( 3) שלוש ועד דקות 120מעל  של הבהחזר
 ,מלא השכרה יום בתשלום השוכר יחויב, (להלן( ה)2 לסעיף ובכפוף) ומעלה שעות( 3) שלוש של איחור בגין
  . דיןחוזה זה ו/או כל  י"עפ אוטו-לקל שיהיו זכות או סעד מכל לגרוע מבלי זאת כל

לכל  זה חוזה שהאריך כמי חשביי ,זה חוזהכקבוע ב בתום תקופת השכירות הרכב את יחזיר שלא שוכר .ה
ויגבו ממנו בגין תקופת ההארכה כאמור )למעט בגין היום הראשון לאיחור, עליו יחולו הוראות  ,דבר ועניין

 תוספתבו, עת באותהאוטו -בקל נהוג היהיש היומי לתעריף בהתאם מלאים דמי שכירותלעיל(,  (ד)2סעיף 
 אוטו-קליהיו לשאו זכות  סעד כלמ לגרוע מבליו מראש וידוע מוסכם כפיצוי זאתו, כאמור מתעריף 50% לש

 . דיןחוזה זה ו/או כל  י"עפ
תורה , אלא אם את הרכבנהגים המורשים הו/או השוכר  ולסניף ממנו לקח אוטו-קלהשוכר יחזיר את הרכב ל .ו

שאיננו רחבי הארץ )ב אוטו-קלכלשהו של סניף רכב מלקיחת בגין . בכל מקרה ומקרהאחרת  אוטו-קל הםל
אוטו -אחד מסניפי קללוהחזרתו מסניף אילת  לקיחתו לחילופין או  אוטו באילת-לסניף קלוהחזרתו , אילת(ב

אוטו כפי שיהיה -למחירון קלבהתאם השוכר בעמלת "שינוע"  יחויב, אילת(ב םשאינברחבי הארץ )האחרים 
  .עת באותה

לאוספים רכב משדה התעופה בן גוריון חובה להחזיר את הרכב בשדה התעופה. שכן שוכר אשר יחזיר את  .ז
+ מע"מ, למעט אילת וצומת כח אשר  150הרכב באחד מסניפי קל אוטו שלא בנתב"ג, יחוייב בסך של 

ח רכב באחד מסניפי קל אוטו ויחזירו בנתב"ג, יחוייב בסך מע"מ. כמו כן, שוכר אשר יק₪ +  500יחוייב ע"ס 
 מע"מ.₪ +  500

בטופס  הנקובהמעבר לתקופה  השכירות תקופתאת  להאריך השוכר ירצה - השכירות תקופת הארכת .ח
שתהיה רשאית לשנות את תנאי  אוטו-קל הסכמת את כך, מראש ובכתב, על לקבל חייב יהא, ההזמנה

 שעות ומעלה 24-בכל מקרה של הארכת תקופת השכירות ב .שיקול דעתה הבלעדי י"עפהשכירות, 



תנאי חוזה  מעודכן.על הסכם לחתום אוטו ו-לפי קניאחד מסלסור לדרש החוכר י, י(אוטו-שאושרה ע"י קל)
  אוטו ימשיכו לחול על כל תקופה מוארכת של השכירות.-קל י"עשונו יזה שלא 

 וחריגת תהגבל בגין רבותל) התוספות וכל השכירות מחיר את אוטומטית ישנה - השכירות תקופת קיצור .ט
לחודש שכר את הרכב שוכר הבמקרה ש :לדוג') הרלבנטיים בזמנים שיהיה כפי, אוטו-קל וןרמחי פ"ע (מ"ק

מחירון יומי ולא בחשבון יהיה  ילקחישהמחירון , בלבד ימים 4כעבור  ולהחזירמסיבה כלשהי ימים והחליט 
  .(חודשימחירון 

 והשוכרהנובעים מאירוע כח עליון  לשינויים ניםנתו להיות יםעשוי רכבה של בפועל אספקההומקום  מועד .י
 אוטו-קל כלפי, וסוג מין מכל, תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל על בזאת יםמוותרו/או הנהגים המורשים 

 .כאמור במקרים
 
 

 עסקה ביטול .3

 אלקטרוני בדואר פנייה באמצעות. 1 :הבאות מהדרכים יותר או באחת  ההזמנ את לבטל רשאי יהיה השוכר .א
: ל בפקס פניה באמצעות. 3 או*; 6020: ל טלפונית פניה באמצעות. ordercancel@calauto.co.il ;2_-ל

 2 ולפחות אוטו קל אישור או/ו ההזמנה ועמביצ ימים 14 תוך תיעשה כאמור ביטול הודעת.  03-7910748
 .במקרה הרכב איסוף מועד לפני עבודה ימי

 מדמי 5% על יעלה שלא ביטול בדמי השוכר את לחייב אוטו-קל רשאית ,ע"פ סעיף זה  של ביטול  במקרה .ב
 .מביניהם הנמוך לפי, ח"ש 100 או השכירות

  הגעת אי של במקרהאו ,  לעיל' א בסעיף הקבועים המועדים במסגרת שלא שנעשה ביטול של מקרה בכל .ג
תהיה רשאית קל אוטו לחייב את השוכר בדמי ביטול בכפוף  שנקבע האיסוף במועד הרכב לאיסוף השוכר

 .  BITUL.HTML\SALES\WWW.CALAUTO.CO.ILלמדיניות הביטולים של קל אוטו. 

  ונזקים כיסויים .4

 בהתאם חובה לביטוח הפוליסב המורשים הנהגיםו השוכר את תבטח ביטוח שחברת לכך דאגת אוטו-קל .א
 התנאים, ההוראות. "(החובה פוליסת: "להלן)1970-ל"התש[, חדש נוסח] מנועי רכב ביטוח לפקודת

קל אוטו תספק לשוכר "כיסוי ויתור" )לא   זה מחוזה נפרד בלתי חלק מהווים החובה פוליסת של והסייגים
 ביטוח( כנגד צד שלישי ונזקים שיגרמו.

₪  399,000כר, בהיקף של עד : )בכפוף לתשלום דמי ההשתתפות בנזק ע"י השוכוללים השכירות דמי .ב
אירוע גניבה של הרכב )למעט ( 2נזקים לרכב ו/או לצד ג' עקב כל אירוע )תאונתי ולא תאונתי(,  (1( למקרה

השוכר  .(קיום התחייבויותיו עפ"י חוזה זה במקרה בו קיים חשד למעורבות מצד השוכר או במקרה של אי
מבלי לגרוע מחובת השוכר לשלם דמי  וזאת₪  450,000יישא בכל נזק שיגרם לצד ג' העולה על 

והן לצד ג' השתתפות בנזק כאמור להלן. מובהר למען הסר ספק, כי ככל שבאותו אירוע יגרם נזק הן לשוכר 
 יחויב השוכר בדמי השתתפות בנזק בגין כל מוקד נזק. –

 לצמיגים נזקים( 2(; תחתון מרכב לרבות) הרכב של התחתון לחלקו נזקים( 1 - כוללים אינם השכירות דמי .ג

 הנגרמים נזקים( 4; דין כל או/ו זה חוזה י"עפ שלא שימוש או/ו השוכר מרשלנות כתוצאה נזקים( 3; ושמשות
 אשמתה או אוטו-קל מרשלנות כתוצאה הדבר נגרם אם בין) חפצים/  רכוש של אובדן/גניבה( 5; נגררים י"ע

 הרכב מפתחות השארת או/ו ברכב סודי קוד מהשארת כתוצאה נזקים( 6(; אחרת סיבה כל בשל אם ובין
 . סבירים בלתי מחדל או/ו מעשה שמקורם אחרים אובדן או/ו נזק וכל( 7; השגחה ללא

 שיגרמו הנלוות וההוצאות הנזקים במלוא השוכר ישא לעיל( ג) ק"בס מהאמורים אחד כל בגין כי, מובהר .ד

, גרירה, ערך ירידת, הכנסה אבדן, השכרה ימי אבדן: בגין רק ולא לרבות) אוטו-לקל או/ו' ג לצד או/ו לרכב
 .יהא אשר גובהם יהא(, שמאי ט"ושכ אדמיניסטרציה הוצאות, אחסון

בנזק  השתתפות דמי בתשלום השוכר ישא, לעיל( ב) ק"בס כמפורט קלקול או/ו אובדן או/ו נזק מוקד כל בגין .ה
למעט במקרה בו רכש השוכר כיסוי  "(בנזק השתתפות דמימשתייך הרכב )להלן: " אליה לקבוצה בהתאם

 הנזק היה .בגין הפחתת תשלום דמי השתתפות בנזק, ואז ישלם רק את התשלום הקבוע בטופס ההזמנה
 אוטו-קל י"ע שתיערך נזק הערכת לפי השוכר יחויב, בנזק מדמי ההשתתפות נמוך' ג לצד או/ו לרכב שנגרם

 כי, מובהר ספק הסר למען(. שמאי ט"שכ, השכרה ימי הפסד, התיקונים עלות את, היתר בין, ותכלול)
 לא, שהיא סיבה מכל, תבחר אוטו-קל אם גם הנזק עלותב או בנזק ההשתתפות דמי בתשלום יחויב השוכר

 .הנזק את לתקן
 כרטיס בידיו אשר תייר הינוש שוכרב ומדובר היה – שכור לרכב ביטוחי כיסוי עם אשראי כרטיס בעל תייר .ו

, שלו האשראי כרטיסי חברת מטעם  LDWלרבות וגניבות פח נזקי כנגד שכור רכב ביטוח הכולל ,אשראי

 האמור לגביו יחול לא, אוטו-לקל תשלוםה ביצוע צורךל האשראי בכרטיס השתמש האמור השוכרו ובמידה
 ההחזר קבלתו הנזק גובה במלוא השוכר יחויב, גניבה או/ו שהוא סוג מכל נזק של במקרהש כך, לעיל

 ,הנזק גובה מלוא את ישלם לא שהשוכר ככל כי, מובהר .בלבד באחריותו תהיה האשראי כרטיסי חברתמ
 או/ו האשראי כרטיסי חברת למול וכן השוכר למול ישירות לפעול רשאית אוטו-קל תהא ,שהיא סיבה מכל

 .כן לעשות אחריות או/ו חובה כל עליה להטיל מבלי וזאת ,השוכר חובות מיתרת להיפרע כדי הביטוח חברת

השוכר ו/או הנהגים  מצד מלא פעולה לתנאי פוליסת החובה ולשיתוף לעיל כפוף( ג)-ו( ב) ק"בס האמור .ז
 דו"ח וחתימת מילוי, נזק/תאונה/גניבה אירוע כל על מידית הודעה מסירת לעניין לרבות, המורשים

ו/או לחברת  מוסמכות אחרות לרשויותוכן דיווח למשטרה ו/או  אוטו,-קל להם שתורה כפי, אירוע/נזק
 כנדרש עפ"י דין.ו , ככל שרלוונטיטוחיהב

  :אוטו כפי שיהיה באותה עת(-למחירון קלתשלום )בהתאם  בתוספת, אוטו-מקל לקבל השוכר יהיה רשאי .ח
 ; וצמיגים שמשות, גניבה, נזק מפני כיסוי -" זהב" כיסוי .1
 ; ושמשות גניבה, נזק מפני כיסוי -" כסף" כיסוי .2

 ;נזק מפני כיסוי -" ארד" כיסוי .3
 .)נזקי פח וגניבות( בנזק השתתפותדמי  פטור מתשלום .4

 

 מקריםב הנזק מלוא מתשלום השוכר את פטורל כדי ל"הנ מהכיסויים איזה ברכישת אין כי, מובהר

  .לעיל( ג) ק"בס המפורטים
 .ההשכרה בסניף אוטו-קל לנציג פנה אנא, נוספים כיסויים או/ו לפרטים

 מטעמו למי או/ו לשוכר יגרם אשר( תוצאתי או/ו עקיף או/ו ישיר) נזק לכל אחראית תהיה לא אוטו-קל .ט
  .הרכב השכרת עם בקשר

 

 כבישי אגרהנסיעה ב ,עבירות תנועהחות, "דו .5
, חניה דמי או/ו חות"דו, אישום כתבי, הקנסות, האגרות, התשלומים בכל בלעדית ויישא אחראי יהיה השוכר .א

"( חות"דו: "להלן) ב"וכיו עירוניים עזר חוקי י"עפ עבירות, חניה, תעבורה עבירות לרבות שהוא וסוג מין מכל
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 יישלחו אם אף, ברכב האחזקה או/ו השימוש עם בקשר חוזהה תקופת בגין או/ו במהלך יושתו או/ו שיוטלו
  .ברכב/ אחזקתם  םשימוש תקופת תום לאחר

 ולשתף הרכב על הודבק/הונח או נמסר, שהוטל ח"דו כל על, מידי באופן, אוטו-לקל להודיע השוכר מתחייב .ב
  האמור. עם בקשר שיידרש אוטו, ככל-קל עם פעולה

 בהסבת טיפול כדמי אוטו כפי שיהיה באותה עת-בהתאם למחירון קל בתשלום השוכר יחויב ח"דו בגין כל .ג
  .  שמו על ח"הדו

למשטרה  יםעל אישור יחתוםאוטו, -קל לבקשת כי, בזאת מאשר השוכרמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .ד
בתקופת ו/או בחזקת / שימוש הנהגים המורשים הרכב בחזקתו ובשימושו  היה לפיהםולרשויות המקומיות 

 תת ביוישיבל יופיעאוטו, -שתחליט קל כפי יםבנוסח הכלבקשה להסבת הדו"ח על שמו,  עליחתום  כן"ח והדו
להעביר את פרטיו למשטרה ולרשויות המקומיות וכן להסב אוטו -קלל בזאת מאשר השוכר משפט וכיו"ב.

 חות על שמו."את הדו
 במהלך הרכב נסיעת בגין חיוב בכל השונים האגרה כבישי של הזיכיון בעלי כלפי בלעדית יישא השוכר .ה

 הרכב תנסיע בגין מסוים אגרה בכביש הזיכיון בעל כלפי תחויב אוטו-וקל ככל. אגרה בכבישי חוזהה תקופת
 הסבתב טיפול כדמיאוטו כפי שיהיה באותה עת -בהתאם למחירון קל בתשלום השוכר יחויב ,אגרהה בכביש

 . שמו על האגרה חיוב
 הזיכיון ילבעל בעצמו להודיעהשוכר ( לעיל, ידאג ה)5על מנת להימנע מתשלום דמי טיפול כאמור בסעיף  .ו

אוטו לא יהיה חלק ו/או חבות -ולקל ,שהיא סיבה הרכב, מכל לגבי ההתקשרות סיוםתחילת ו עלהאמורים 
 בירור דרכי ופרטי ההתקשרות עם בעלי הזיכיון האמורים יהיה באחריות השוכר בלבד. .בגין כך

גביית  לצורך אוטו-קל את ישמשאוטו, -לקל פרטיו את מסר שהשוכר האשראי כרטיס כי ,בזה ומוצהר מוסכם .ז
  .לעיל ו/או הנזקים המפורטים םמיתשלוהכל 

 
 נוספים תשלומיםתשלום דמי השכירות ו .6

במהלך תקופת , מראשותשלומים בגין התוספות השונות  השכירות דמי את אוטו-לקל ישלם השוכר .א
 יתרת את ישלם , מכל סיבה שהיא,השכירות תקופת ובתוםחודש( ולכל המאוחר בתום כל השכירות )

 איחור, מ"ק כגון: חריגת) ו/או כל דין זה חוזה מכח בתשלומו חייב שיהא אחר סכום כלהתשלומים ו/או 
מעבר לתקופת השכירות הראשונית הקבועה בטופס ההזמנה  שכירות והמשך , נזקים לרכבהרכב בהחזרת

 םאוטו במלוא-לקל דמי השכירות והתשלומים בגין התוספות השונות ישולמולהסרת ספק מובהר, כי . (ב"וכיו
  בין אם נעשה שימוש ברכב ובין אם לאו, בין בכלל ובין לתקופה מסוימת. םובמועד

חזר, יחויב כאמור ואיזה מתשלומים התשלומים באמצעות הוראת קבע, יזה מר בחר לבצע אהיה והשוכ .ב
 אוטו כפי שיהיה באותה עת.-השוכר בתשלום עמלת סליקה בהתאם למחירון קל

חוק מע"מ,  להוראות בהתאם מ"מע להחזר הזכאי תייר השוכר היה – לתייר מ"מע פטור מתשלום .ג

 סוגמאשרת כניסה אוטו ובלבד שהציג בפני נציג סניף ההשכרה -לא יחויב במע"מ ע"י קל, 1976-התשל"ו
B2. .למען הסר ספק מובהר, כי שוכר שהינו בעל דרכון ישראלי ודרכון זר, לא יהיה זכאי לפטור האמור 

 בהשכרה ו/או החזרה של רכב מ/אל סניף בשדה התעופה תגבה תוספת תשלום.  -תוספת שדה תעופה .ד
הרכב , לכך בהתאם. השכירות תקופת במשך יצרוך שהרכב הדלק עבור בתשלום חייב יהיה השוכר - דלק .ה

 לא שאם, השכירות תקופת תחילת בעת במיכל שהייתה לזו זהה דלק כמות מצויה הדלק כשבמיכליוחזר 
 פ"ע) דלק ליטר כל עבור מקסימלי ובתשלום( מ"מע בתוספת) ח"ש 150 של סךב עמלהב השוכר יחויב ,כן

 כפי, מ"מע בתוספת, עצמי תדלוק שאינו בתדלוק, העניין לפי, סולר או בנזין לליטר המקסימלי המחיר
  (.אחרת מוסמכת רשות כל או והמים האנרגיה משרד י"ע לפעם מפעם שיפורסם

 דלקוה מ"הק מד מוני את הרכב קבלת במעמד לבדוק האחריות מוטלת המורשים הנהגים או/ו השוכר על
  .לעיל זה בחוזה לרשום םהתאמת ואת

כמו כן, מוטלת  על השוכר ו/או הנהגים המורשים החובה והאחריות לבדוק מעת לעת את כמות השמן 
 והדלק והתאמתה לנדרש.

 שמן /הדלק סוג את הרכב קבלת במעמד בדוקל האחריות מוטלת המורשים הנהגים או/ו השוכר על, בנוסף
 רכבב שימוש לעשות יש הםשב בצמיגים האוויר או/ו במצנן המים ו/או כמות ו/או תיבת הילוכים מנוע

ו/או תיבת הילוכים מנוע  שמן /דלקב שימוש של מקרה כלל אחראי יהיה השוכר. היצרן להוראות בהתאם
 מקרה בכל .כך בשל אוטו-לקל שתיגרמנה ההוצאותו הנזקים במלוא יחויב ואף יצרן להוראות בהתאם שלא

*( 6020 בטלפון) אוטו-קל של הלקוחות שירות מוקד אל לפנות או/ו לעדכן השוכר על שאלה או/ו צורך של
  .הנציג להוראות בהתאם ולפעול

 השוכר יחויב, אפר/סיגריות בדלי או/ו עישון ריחות עם רכב החזרת בגין .אסור ברכב העישון – עישון .ו

   .מראש מוסכם כפיצוי אוטו כפי שיהיה באותה עת-בהתאם למחירון קל בתשלום
שערות בעלי  ,לא רקולרבות  ,באופן המצריך שטיפה וניקיון מיוחדים של הרכבבגין החזרת רכב  – לכלוך .ז

כפיצוי מוסכם  אוטו כפי שיהיה באותה עת-בהתאם למחירון קליחויב השוכר בתשלום  ,חיים, כתמי ריפוד
  .מראש

ו/או הנהגים  השוכר של הבלעדית באחריותו הינה שהתקנתו) ילד / תינוק כיסא בגין – נוסף ציוד .ח
 י"עפ תשלום בתוספת השוכר חויבי"( הציוד: "להלן) אחר אבזור/  ציוד וכל, לווייני ניווט מכשיר, (המורשים

 ציוד לספק מחויבת איננה אוטו-קל .אוטו-קל אצל לזמינותם ובכפוף עת באותה שיהיה כפי אוטו-קל מחירון
 ציודב שיחולו כלשהם ותקלות לשיבושים אחראית איננה אוטו-קלבנוסף,  .מסוימים ב"וכיו דגם/מסוג כלשהו

 לציודשיגרמו  (סביר בשימוש שמקורו רגיל בלאי למעט) נזק/אובדןהשוכר יהיה אחראי לכל  .ובהפעלת או/ו
 השוכרו, ו/או הנהגים המורשים השוכר י"עהפעלת הציוד שימוש/ו/או לשוכר ו/או לצד שלישי כלשהו בגין 

 מכוסה אינו הציוד כי, בזאת מובהר, ספק הסר למען. כך בשל אוטו-קל תישא בהן העלויות בכליחויב 
 לעיל. 4בסעיף המוזכרים  מהכיסויים אחד אף במסגרת

בהתאם  יחויב השוכר בתוספת תשלוםו/או נוסף צעיר נהג כל בגין  - נוסףו/או  (24)מתחת לגיל  צעיר נהג .ט

  .אוטו כפי שיהיה באותה עת-למחירון קל
למסירת בקשה  בכפוף, אוטו-קל י"ע הרכב של מסירתו ו/או איסופו את לבקש רשאי השוכר – מסירה/איסוף .י

בהתאם  תשלום לתוספתשעות לפחות מראש ו 24( *6020 אוטו )בטלפון-דרך מוקד שירות הלקוחות של קל
  עת.אוטו כפי שיהיה באותה -למחירון קל

  .ההשכרהאוטו בסניף -קלאנא שאל את נציג  -שירותים מיוחדים נוספים ל
זכאית לו,  אוטו-קלתשלום מכל אדם ו/או גוף אשר  וקיבלו/או הנהגים המורשים השוכר  ובמקרה כל ב .יא

  .אוטו-לקל ית,מיד כאמור,ם מימתחייב השוכר להעביר תשלו
)ראה ו/או לעשות שימוש בכרטיס האשראי לנכות ו/או לעכב מסכום הפיקדון  אוטו-לקלהשוכר מתיר בזה  .יב

  .לעיל זה 6 בסעיף כאמור לה שיגיע סכום כל של גבייה לצורך( להלן 7 סעיף



 פיקדון ;שימוש בכרטיס אשראי .7
חוזה  פ"ע כלשהו לתשלום אשראי בכרטיס שימוש בגין טענה כל על שוכרה מוותר, זה חוזה על בחתימתו .א

 עסקה עריכת בדבר טענות או/ו 1986-ו"התשמ, חיוב כרטיסי חוק מכח טענות על לרבות, דין כל או/ו זה
 דבר לכל אשראי כרטיס שובר על חתימהכ כמוה זה חוזה על וחתימתו אחרת טענה כל או/ו חסר במסמך

שימוש השוכר בקשר עם  אוטו-קלמסר לימובהר, כי האמור בסעיף זה יחול על כל כרטיס אשראי ש .ועניין
)שאיננו כלשהו ניתן ע"י גורם אחר כרטיס אשראי כאמור , אף אם זהחוזה ו/או מי מטעמו ברכב לפי 

  .השוכר(
לצורך קיום אוטו -לקל ומסרנפרטיו שבכרטיס האשראי  לבדוק בכל עת האםתהא רשאית  אוטו-קל .ב

 .העלויות הנגזרות מהשכרת הרכבכל קיימת המסגרת הנדרשת לכיסוי זה,  חוזההתחייבויות כמפורט בה
אוטו רשאית להביא את ההתקשרות לסיומה, וזאת -תהא קל, שהיא סיבה נמצאה מסגרת כאמור, מכל לא

אוטו בקשר לכך ומבלי לגרוע מכל סעד אחר -קל כלפי דרישה או/ו טענה תהאו/או למי מטעמו מבלי שלשוכר 
 . כל דין /אוזה וחוזה אוטו לפי -ו/או נוסף הקיים לקל

 בהתחייבויותיובאפשרותו לעמוד לדאוג לכך שבכל עת יהיה שוכר באחריות המהאמור לעיל,  עמבלי לגרו .ג
  .לעניין ביצוע התשלומים במועדם וכסדרםאך לא רק , לרבות במלואן זה חוזהכאמור ב

כח -דאג השוכר כי בעל כרטיס האשראי )או מיופהי ,בחודש חודשמידי  המתחדשים ובחוזים לצורך בהתאם .ד
 הרכב את לתפוס רשאית אוטו-קל תהא כן לא שאם, המפורט בחוזה זה לעיל קדוןיהפמטעמו( יחדש את 

-אי כי, בזאת מובהר קספ הסר למען .דין ובכל זה חוזהב הקבועה דרך בכל ולפעול קדוןיהפ את לחלט או/ו
  .זה חוזה של יסודית ההפר יהווה – ממנו חלק איזה או/ו כלשהו תשלום ביצוע

, השוכר לבקשתו אוטו-י קל"ע יחולטהפיקדון  סכום , כי אזחודש בחודשו כאמור יחודש לא והפיקדון היה .ה
 סכום ולחילופין אוטו-עסקאות עתידיות של השוכר אצל קל לטובת הפיקדון סכוםאת  אוטו-תזקוף קל

 עת. באותה שיהיה כפי אוטו-קל למחירון בהתאם בקיזוז עמלת סליקה, יוחזר הפיקדון
 אוטו-עשה באחד מסניפי ההשכרה של קליתחידוש תוקף( החלפת פרטי כרטיס אשראי )לרבות במקרה של  .ו

 אוטו.-בלבד ותלווה בחתימה על מסמכים כפי שיורה נציג קל
תוקף ן תאושר בכפוף להצגת כרטיס אשראי ב (ימים 30 מעל של השכרה דהיינו)השכרה ארוכת טווח  .ז

  חודשיים לפחות.ל
 השוכר ויותהתחייבו הצהרות .8

 :כדלקמן, ומתחייב מצהיר השוכר
 הרכב מצב

רכב מסוג/יצרן/דגם/שנת יצור/נפח מנוע/גודל תא מטען/סוג דלק  שוכראיננה מחויבת לספק ל אוטו-קל .א
אי הרכבים הקיים לה במועד ההשכרה ללפי שיקול דעתה ועל בסיס מ תספק לשוכר רכב אוטו-קל .מסוימים
  בלבד. המבוקשת הרכב קבוצתועפ"י  הרלבנטי

 אותם וומצא וצמיגיו מערכותיואביזריו, , הרכב את הרכב קבלת במעמד בדקו המורשים הנהגים או/ו השוכר .ב
 ההיו יועד להם ולמטרות לנסיעה כשיר, הבחינות מכל תקיןו טוב במצב הרכב היה קבלתו עם. תקינים

  .המלאה םרצונ לשביעות
ו/או הנהגים השוכר  י"ע יועד להם למטרות הרכב של וכשירותו לטיבו אחראית תהא ולא אינה אוטו-קל .ג

 או/ו דרישה או/ו טענה אוטו כל-קל כלפי מלהעלות יםמנוע ויהיו/או הנהגים המורשים והשוכר המורשים 
 ברכב שאירעו ואשה סוג מכל נזק או/ו פגם כל בגין או/ו הרכב של והתאמתו כשירותו, טיבו בגין תביעה
 .ו/או לנהגים המורשים לשוכר מסירתו לאחר

למעט בלאי ) אותו וקיבלכפי ש טוב ותקין, במצב אוטו-לקלאת הרכב  וחזיריו/או הנהגים המורשים השוכר  .ד
בגין נזקים שיגרמו לפנים הרכב  .אוטו-קלשל שאיננו , כשהוא ריק מכל חפץ (רגיל שמקורו בשימוש סביר

אוטו ו/או שמאי, עפ"י -ידי קל-הנזק כפי שיוערך על בתשלום מלוא)לריפוד, פלסטיקה וכיו"ב(, יחויב השוכר 
 .אוטו-שיקול דעתה הבלעדי של קל

מתקן ו/או אביזר ו/או ציוד מסמך ו/או הרכב וכן כל  –זה משמעו  חוזהידוע לשוכר ומוסכם עליו, כי "רכב" ב .ה
 המוצמדים ו/או מחוברים לרכב, בין בחיבור קבע ובין בכל אופן אחר.

 הרכב תפיסת

חוזה איזה מתנאי ו/או בכל מקרה של הפרת טופס ההזמנה  י"עפשנקבע לו במועד במידה והרכב לא יוחזר  .ו
לנקוט בכל /או מצאו וילהוציאו ממקום ה ,רכב בכל עתלתפוס את הרשאים מי מטעמה ו/או  אוטו-קל יהיוזה, 

השוכר מתחייב  .כדי לצמצם את נזקיה בנסיבות העניין כדרושיםמי מטעמה ו/או  אוטו-לקלהצעדים שיראו 
במועד שנקבע ובגין החזרת הרכב -בגין כל ההוצאות והנזקים שיגרמו לה עקב אי אוטו-קללפצות את 

אחסון הוצאות תפיסה, עלויות איתור ו, השכרהימי אבדן )לרבות בגין אוטו כאמור -הצעדים שנקטה קל
 .וגרירה(, יהיה גובהם אשר יהיה

ונקיטת צעדים לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם לשוכר ו/או למי מטעמו עקב תפיסת הרכב  אוטו-קל .ז
 תחול במלואה על השוכר. )אם וככל שיגרמו( כאמור והאחריות לנזקים כאמור נוספים 

 גרמויש הנזק דמי ומלוא הרכב של ערכו מלוא את אוטו-לקל ישלם השוכר - לאחר גניבה האיתור ותפיס .ח

 או גניבת הרכב נעשתה בשל מעשה או מחדל של השוכרהיה ו ,נמצא ולא נגנב הרכב בו במקרה אוטו-לקל
מכן  לאחר הרכב ומציאתו במקרה של גניבת .מצד השוכר ו/או מי מטעמולמעורבות חשד מעורבות או תוך 

 בכוחות לחזקתה ולהחזירו לאתרו נאלצה אוטו-וקל השכירות בתום אוטו-לקל הוחזר לא שהרכב במקרה וכן
  אוטו.-לקל גרמושי הנזק דמימלוא השוכר בתשלום , יחויב עצמה

 ברכב השימוש

לכל חוקי ו/או כללי התעבורה והתנועה ולכל דין ברכב בהתאם שימוש  ויעשיפעילו והנהגים המורשים  .ט
 .רלבנטי אחר

ברכב ברשלנות ו/או  לא ינהגו ,השומר על רכושו מנהג בעליםוכ ברכב בצורה זהירההנהגים המורשים ינהגו  .י
שלא בהתאם להוראות חוזה זה,  םבלתי חוקי. במידה ובגין נהיגת באופןבפזיזות ו/או בחוסר זהירות ו/או 

 וכיו"ב. השכרה, ימי אבדן  לרבות, נזקיה מלוא בגין אוטו-קל את השוכר יפצה, נזק כלשהואוטו -לקליגרם 
 לא/  יפעילו לא/  ישתמשו לא הנהגים המורשים .אסורהינו בו כל שימוש אחר ו הרכב מיועד לנהיגה בלבד .יא

 : ברכב ינהגו
לגרירת או  ;בתמורה או בשכר מטען הובלת או/ו נוסעים להסעתדין;  כל או/ו זה חוזה עפ"י הוראות שלא

לתחרות,  ;(אוטו-באישור קל כדין מתאים התקן בו הותקן אם למעט) דחיפת רכב או נגרר או כל חפץ אחר
מותר ברישיון או העמסת מטען מעבר ללהסעת נוסעים  מרוצים, לימוד נהיגה, מבחני מהירות;מבחנים, 

)גופני או נפשי( העלול לפגוע במצב בריאותי לקוי ללא רישיון נהיגה תקף לסוג הרכב;  ;ו/או בכל דין הרכב
מחוץ  ;מטשטשות ו/או תרופותמשקאות משכרים ו/או  תחת השפעת סמיםו/או ביכולת השימוש ברכב; 
, לרבות טאבה ו/או מלאה של מדינת ישראלה השאינם בריבונות באזוריםו/או  לגבולות מדינת ישראל



באופן בלתי חוקי או הפגנות וכו'; שביתות, באזור מלחמה, מהומות,  ;אזורים בשליטת הרשות הפלסטינאית
ו/או בכל דרך  יםסלוללא וכבישים לנסיעה בדרכים שימוש לצרכי אלימות/פשע;  למטרות בלתי חוקיות;

שנים האחרונות  3-ב ותשהיה מעורב בתאונמורשה ע"י ע"י נהג צעיר ו/או חדש;  ;העלולה להסב נזק לרכב
 .אודות כךפרטים מלאים  אוטו-לקלולא גילה 

 כל אודות אוטו-קל את השוכר יעדכן(, ימים 30 מעל של השכרה דהיינו) טווח ארוכת השכרה של במקרה .יב
 מראש ימים 7 לפחות (וכן הלאה מ"ק 15,000/30,000/45,000/60,000 )לדוג' לרכב הנדרש טיפול מועד

-קל של הוראה כל ויקיים תותקופתי ותלבדיק הרכב את יביא, כן כמו .ק"מ לפני כל טיפול כאמור 1,000או 
 .בנושא אוטו

 איןו תקופת השכירותבהתאם למשך דמי השכירות כפופים להגבלת מכסת ק"מ ליום/חודש,  - 'קילומטראז .יג

 בגין חריגת ק"מ, יחויב השוכר בתוספת. אפשרות לנייד או להעביר מכסה מיום ליום / מחודש לחודש
 . המרחק הקבוע ברכב-מדקריאת שהרכב עבר יקבע ע"י "מ מספר הקכאמור בחוזה זה לעיל.  תשלום

 תאונות; גניבות; קלקולים
 וע"פ שיקול דעתה המוחלט.  אוטו-ע"י קל בלעדייבוצעו באופן  כל תיקון ו/או טיפול ו/או שינוי כלשהו ברכב .יד
הודעה ו/או הנהגים המורשים השוכר  ומקרה של גניבה או מעשה פלילי אחר בקשר עם הרכב, ימסרכל ב .טו

 .םבהתאם להוראותיה וויפעל (*6020 בטלפון)אוטו -קל ללמוקד שירות הלקוחות שמידית למשטרה ו
 באמצעות לרבות, לרכב פריצה או/ו גניבה למנוע מנת על הנדרש כל ויעשו/או הנהגים המורשים  השוכר .טז

 תקינותן על שמירה ,ברכב המותקנות המיגון מערכות כל הפעלתנעילת כל הדלתות, סגירת החלונות, 
אין להשאיר את מפתחות . בשימוש ונאינ הואש בעת לרכב מחוץ בטוח במקום הרכב מפתחות והחזקת

  הרכב במתג ההתנעה.
הנהג  יעצור, כלשהו נזק או תאונה, (ברכב כלשהי אזהרה נורת הידלקות לרבות) מכני קלקול של מקרה בכל .יז

 אוטו-קל לש הלקוחות שירות למוקד דיחוי ללא כך על יודיע ,ממקומו יניעו לא, הרכב את יתמידהמורשה 
 .הנציג להוראות בהתאם ויפעל (*6020 בטלפון)

תקר )פנצ'ר( וכל נזק , אוטו-עפ"י מחירון קל בתוספת תשלוםאוטו -מקללמעט אם רכש השוכר שירות זה  .יח
 אוטו-קל ואין השוכר לידי קלקול מכני והטיפול בהם מסור באופן בלעדי יםמהוו אינםאחר לצמיגי הרכב 

כי אם  ,המצאות גלגל רזרבי ברכבהבינלאומית איננה מחייבת  התקינה. בגינם שהיא אחריות בכל מחויבת
 קבלת, במעמד ו/או הנהגים המורשים . לפיכך, על השוכר(עד להחלפת הגלגלבלבד ) ערכת תיקון זמנית

  (. בה השימוש ואופן) כאמור ערכה או רזרבי גלגל של קיומו לוודא, הרכב
 תקופת כל במשך הרכב את לבדוק מטעמה למי או/ו אוטו-לקל ואפשרו/או הנהגים המורשים י השוכר .יט

  .סביר מועד ובכל ימצא בו מקום בכל השכירות
 שירותי או/ו חלופי רכב, והחלטתה דעתה שיקול פ"ע ,לשוכר אוטו-קל תעניק תאונה או/ו מכאני קלקול בגין .כ

 .וכו' רכב קבוצתסוג, דגם,  ומאות חלופי רכב שוכרל לספק מחויבת איננה אוטו-קל .דרך שירותי או/ו גרירה
 ומילוי ראשונית בדיקה לאחר רק תאונתי אירוע של במקרה יסופק חלופי רכב כי, מובהר ספק הסר למען

  .נזק דוח וחתימת
 ים/הרכב אודות מלאים פרטים ויקח: כדלקמן ,המורשים הנהגים או/ו השוכר ויפעל תאונה של במקרה .כא

 ;ונסיבותיה התאונה אודותולמשטרה  אוטו-לקל ,*(6020) טלפונית ,יתמיד ,ויודיע ;יהם/ונהגו ים/המעורב
 ונסיבותיה התאונה אודות ,ובמפורט בכתב ,אוטו-לקל ויודיע ,התאונה קרותמ שעות 24-מ יאוחר לא בתוך

, פשרה או הצעה כל ויקבל לאו ויציע לא ;מחדל או מעשה בכל ויוד לא ;ויתבקשש הנחיהו דוח כל וימלאו
 וימסר ;מתאימים זהירות אמצעי וללא שמירה ללא הרכב את וישאיר לא ;נזקים סילוק עם בקשר לא לרבות

 ועם אוטו-קל עם פעולה פוישת ;לתאונה הנוגעים אחר מסמך או טענות כתב, הזמנה כל אוטו-לקל
 פעולה כל מביצוע וימנע/  ובצעי ;משפטיים הליכים לרבות, בתאונה שמקורם להליכים הנוגע בכל המבטחים

 .מביצועה נמנע/  מבצע היה סביר שאדם
 שונות .9

של  םאין חזקת הםולמעט זכות השימוש בוהציוד / האביזרים הנלווים לו, נה הבעלים של הרכב יהאוטו -קל .א
כות עיכבון, שיעבוד או לא ז , לרבותאוטו-קלזכויות כלפי  הםמקנה ל בהםו/או הנהגים המורשים השוכר 

, לא ובמתנה, לא ישכיר נו, לא ייתו, לא ימכרולא יעביר ו/או הנהגים המורשים השוכרמשכון או עיקול. 
, בין בתמורה ובין שלא כל זכויות ברכב או בכל חלק ממנו לצד שלישי וולא יעביר וישעבד , לאוישאיל

 . בתמורה
 וזאת, חוזהה את לבטל אוטו רשאית-קל תהא, חוזהה של יסודית הפרהו/או הנהגים המורשים  השוכר והפר .ב

 . עפ"י כל דין או/ו זה חוזהאוטו עפ"י -קל זכאית לו נוסף או/ו אחר סעד מכל לגרוע מבלי
זה מאשר השוכר, כי תנאי השכירות וכל שאר הפרטים, התעריפים וההוראות חוזה בחתימתו על  .ג

  זה. מחוזההובאו לידיעתו, הוא קרא אותם ומסכים להם. כן מאשר השוכר, כי קיבל העתק   -הרלבנטיים 
בשיעור המקובל באחד מחמשת  רביתימריבית פיגורים  יישאו םם אשר השוכר יפגר בתשלוממיסכוהכל  .ד

 שתהא כפי, יםדביטורלגבי משיכות יתר חריגות לא מאושרות בחשבונות חח"ד  הבנקים הגדולים בישראל
 , החל מיום הפיגור ועד למועד התשלום בפועל.הפיגור במועד

ליך משפטי או אחר הנוגע לרכב כוחו בכל ה-, באופן בלתי חוזר, להיות מיופתאוטו-קלהשוכר ממנה בזה את  .ה
 ע"י השוכר. צד לו, ובכלל זה הליכים משפטיים המתייחסים לשימוש ברכב אוטו-קלוהשימוש בו, ואשר 

יחייבו את השוכר. אין באמור  אוטו-קלתביעה שהיא וכל הסדר או פשרה שיושגו וכל פעולה שתעשה ע"י 
 זה.חוזה  לעיל כדי לגרוע מכל ההתחייבות המוטלות על השוכר לפי

  , מבין אותה ומסכים לכל האמור בה.אוטו-קלהשוכר מסכים, כי הוא קרא את מדיניות הפרטיות של  .ו
 אוטו-קלועשויות לשמש את לצרכי בקרה ואיכות השירות  עשויות להיות מוקלטות אוטו-בקלשיחות הטלפון  .ז

 .שיפוטי או מעין שיפוטיכראיה, לרבות בכל הליך 
לאיתור ו/או ניטור כלי רכב ו/או לניהול ציי רכב, אשר, בין היתר, בוחנת את אופי מערכת ברכב מותקנת  .ח

לעקוב אחר הרכב ולעשות שימוש תהיה רשאית  אוטו-קלנורמטיבית.  נהיגההנהיגה ומתריעה על סטיות מ
רשאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה, לפנות לגורם הממגן בבקשה תהיה אוטו -קל כןכמו בנתונים לצרכיה. 

 לאיתור הרכב.
ברכב שלא והאחזקה השימוש  ומקום בו הרכב הושכר לשוכר כתוצאה מתרמית או מצג שווא, יחשב .ט

 כל דין.חוזה זה ו/או בכל סעד לפי  אוטו-קלאת  ומצד השוכר ויזכהחוזה , יהוו הפרת אוטו-קלבהסכמת 
 / לארץ כניסה אשרת/  ה/ רישיון נהיג ןדרכותעודת זהות /  ילצלם ולשמור העתקתהיה רשאית  אוטו-קל .י

 אשראי. כרטיס
הוראות  י"עפאו למי מטעמו המורשה לנהוג ברכב לשוכר בכל מקרה בו הרכב הינו רכב חלופי, שהושכר  .יא

זה )למעט לעניין תשלום דמי השכירות( תחולנה על חוזה ע"י מוסך ו/או חברת ביטוח, כל הוראות חוזה זה, 
 באופן בלעדי.השוכר 



בכל מקרה בו הרכב יוחלף מסיבה כלשהי, יחשבו הרכבים החלופיים כחלק בלתי  בהשכרה מתמשכת ו/או .יב
 בעניין טענה כל מלטעון מנועים יהיו האשראי כרטיס בעל או/ו והשוכר המקורי או/ו הקודם נפרד מהחוזה

 .הנוסף החוזה על חתימותיהם העדר
 . לאחרו/או להסבו ו/או להמחותו להעבירו עם השוכר ואין הוא רשאי שנערך אישי  חוזהזה הינו חוזה  .יג
 םואינ ,אוטו-קלמשמש של  , שלוח או, עובד, נציגןסוכ םאינוהנהגים המורשים מצהיר, כי הוא השוכר  .יד

 .אוטו-קללצורך עסקיה ו/או צרכיה של  ברכב יםמשתמש
 הרכב.משך תקופת השכירות, תעריפי השכירות ונתוני , לרבות לעניין יהוו ראיה מכרעת אוטו-קלספרי  .טו
או  חוזההשימוש לפרשנות הוראות  ןהתמצאות והפניה בלבד ואין לעשות בהל נועדוכותרות הסעיפים  .טז

 התחקות אחר אומד דעתם של הצדדים.
תחשב כאילו  בחוזה זההודעה שתישלח בדואר רשום ע"י צד אחד למשנהו לפי כתובת הצדדים הנזכרות  .יז

הודעות שנשלחות בדוא"ל או בפקסימיליה תיחשבנה  שעות מעת משלוחה בדואר. 72הגיעה לתעודתה תוך 
 מצאת אסמכתא בדבר שיגור תקין(.הכאילו הגיעו לתעודתן עם שיגורן )בכפוף ל

ולאף  זה או הנובע ממנו יהיה בית המשפט המוסמך בת"א חוזהבכל הנוגע לוהבלעדי מקום השיפוט היחידי  .יח
 .בית משפט אחר לא תהיה סמכות בעניין

 או/ו הסכם כל מחליף והוא הצדדים בין השלם החוזה את מהווה, לו המצורפים הנספחים בתוספת, זה חוזה .יט
 . עמו זמנית בו ונעשה או זה חוזה לחתימת מושקד, פה-בעל או בכתב, מצג

 

 


