מודל הלוכ  -חזור
מדריכ

HOW2GO

ברוכים הבאים ל-
מדריכ זה מכיל את כל המידע הדרוש לכמ כדי ליהנות מהרכב שלרשותכמ

נקודות חשובות לפני שיוצאים לדרך
לבצע בדיקת נזקימ ברכב ולדווח על ככ
להשאיר לפחות רבע מיכל דלק.
להחזיר את הרכב נקי.
אינ להכני בע״ח או לעשנ ברכבימ.
להחזיר את הרכב לחניה שלו בזמנ.
הכרטי החכמ הינו אישי ואינו ניתנ להעברה.
מי שאינו רשומ במערכת שלנו כנהג ,אור לו לנהוג ברכב.

לכל שאלה ניתנ להיכנ לאתר האינטרנט שלנו בWWW.CAR2GO.CO.IL :
וזכרו ,צוות  CAR2GOעומד לרשותכמ  24שעות ביממה  7ימימ בשבוע ,בכל

זמנ ובכל מקומ ,לכל שאלה או הצעה בטלפונ .*8255

ביצוע הזמנה
טיפוימ שאוהבימ לתכננ ,יכולימ להזמינ מראש את הרכב ,טיפוימ
פונטניימ יכולימ להזמינ גמ כמה דקות לפני הניעה .אפשר להזמינ בכל
שעות היממה ובכל ימות השבוע .אנחנו ממליצימ להזמינ את הרכב ברגע
שאתמ יודעימ שאתמ צריכימ אותו כדי להבטיח שהחניה הקרובה ביותר
אליכמ תהיה זמינה .יש להגדיר בעת ההזמנה שעת התחלה ושעת יומ
להזמנה .שימו לב כי הזמנ המינימאלי להזמנה הוא שעה.

שינוי וביטול הזמנה
ניתנ לשנות או לבטל הזמנה בכל רגע נתונ באמצעות הטלפונ ,האפליקציה
או אתר האינטרנט .קיצור וביטול הזמנה יהיו כרוכימ בתשלומ על פי
הפירוט המופיע בחוזה .הארכת הזמנה אינה כרוכה בתשלומ )פרט לשינוי
טלפוני( אלא על שעות השימוש בלבד והיא תלויה בזמינות הרכב.

כניסה לרכב
לפתיחת הרכב הצמידו את הכרטי החכמ שלכמ למדבקה בפינה
התחתונה של השמשה הקדמית בצד הנהג עד לפתיחת דלתות הרכב.
לפני שאתמ מתניעימ ,שלפו את טופ הבדיקה מקלר הרכב ובדקו
את הרכב בהתאמ.
יש להניע את הרכב עד  3דקות מרגע העברת הכרטי .לא הפקתמ,
העבר שוב את הכרטי לנעילת הדלתות ופתיחתנ מחדש.
צרו עימנו קשר לפני תחילת השימוש בכל מקרה של לכלוכ ,ריחות
לא נעימימ ,חור בדלק או כל בעיה הקשורה לטופ הרכב .שימו לב,
התנעת הרכב משמעה דיווח על רכב תקינ ,נקי וללא נזק חדש והאחריות
עליו עוברת אליכמ.
שיתופ הפעולה שלכמ בכל הנוגע לבדיקת הרכב ולדיווח על תקלות חשוב
לנו מאוד על מנת שנוכל לתקנ את הליקויימ ולשפר את השירות.

יציאה מהרכב בעת הזמנה
הקפידו לגור את כל החלונות ולנעול את הדלתות ע"י הצמדת הכרטי
החכמ שלכמ למדבקה בשמשה הקדמית בצד הנהג בכל יציאה מהרכב.
את המפתח יש להשאיר ברכב אכ זכרו להוציאו ממתג ההנעה.

תדלוק הרכב
רכבי  CAR2GOצריכימ להיות עמ לפחות רבע מיכל דלק בכל רגע נתונ.
כאשר כמות הדלק מתקרבת לרבע מיכל ,יש לתדלק את הרכב .תדלוק
הרכב יזכה את חשבונ ה CAR2GO -שלכמ בזמנ שימוש במתנה למימוש
בחודש העוקב .התדלוק מתבצע חינמ באמצעות התקנ דלקנ ,בכל אחת
מהתחנות שבהדר.
שימו לב ,החזרת הרכב עמ פחות מרבע מיכל דלק תגרור אחריה חיוב
נופ בכפופ לחוזה ,בנופ לעלות השימוש בפועל )חבל( .

חניה
כל רכב של  CAR2GOממוקמ בחניה ייעודית משלו .את הרכבימ יש לאופ
ולהחזיר לאותה החניה ואינ להחנות כלי רכב אחרימ בחניית הרכב .במידה
ויש בחניה עמוד נעילה/שרשרת חומ/ת ,לאחר היציאה עמ הרכב ,עליכמ
לחומ את הכניה לחניה עיממ )להרימ את העמוד ולנעול אותו( ,על מנת
שהחניה תישמר לכמ כשתחזרו אליה ורכב זר לא יוכל לתפו אותה.
באמ לא תפעלו בהתאמ יחול חיוב נופ כפי שמפורט בחוזה.
בזמנ השימוש ברכב ,ניתנ להשתמש בשירות חניה לולארי אליו אנו
רושמימ את כל לקוחותינו .השירות מאפשר לכמ לשלמ עבור זמנ החניה
שלכמ בכחול לבנ דרכ הטלפונ הנייד ללא צורכ בכרטיי חניה או מדחנימ.
להפעלת החניה יש להתקשר ל  < *4500ללחוצ כוכבית < 2
ללחוצ על הפרה  < 1להמתינ להוראות החניה.

נקיון הרכב
 CAR2GOמקפידה לפק לכמ רכבימ חדשימ ,נקיימ ומתוחזקימ היטב.
יש לשמור על פנימ הרכב נקי .אנו מבקשימ להדגיש שבשומ פנימ ואופנ
אינ לעשנ או להיע בעלי חיימ ברכב .זה לא שאנחנו לא אוהבימ חיות
אבל צריכ להבינ שישנמ אנשימ שובלימ מאלרגיות וכנ שלצערנו ,בעלי
חיימ מיצרימ לא מעט לכלוכ .במידה והרכב אינו נקי ,ניתנ להיכנ עימו
לכל תחנת שטיפה שבהדר עמ "שטיפומט" ולשטופ אותו ללא כל עלות.
שטיפת הרכב גמ תזכה את חשבונ ה CAR2GO -שלכמ בקרדיט לניעות
בחודש העוקב בכומ שמעודכנ בחוזה.
שימו לב ,החזרת הרכב במצב מלוכלכ מכל יבה שהיא ,תגרור אחריה חיוב
נופ כמפורט בחוזה.

יציאה מהרכב בסוף הזמנה
לפני עזיבת הרכב וודאו כי:
הרכב חונה במקומ ממנו לקחתמ אותו.
הרכב נקי.
החלונות גורימ.
יש לפחות רבע מיכל דלק.
כל האורות כבויימ.
המפתח נמצא מחוצ למתג ההתנעה.
אינ חפצימ אישיימ ברכב.
כל הממכימ הקשורימ לרכב נמצאימ בתא הכפפות או בקלר הרכב.
בעת עזיבת הרכב:
יש להוציא את המפתח מהוויצ' ,כאשר הרכב חונה בחניה ששמורה לו.
יש ללחוצ על כפתור יומ השימוש על מנת לעדכנ את מערכת הבקרה
על יומ השימוש.
יש לנעול את הרכב בעזרת הכרטי החכמ.
יש לוודא כי הרכב תקינ ולא נגרמ נזק במהלכ השימוש.
יש לבצע את כל הפעולות הנ"ל לפי הדר שכתוב גמ אמ המשתמש הבא
כבר ממתינ לקבלת הרכב.

החזרת הרכב באיחור
איחור בהחזרת הרכבימ פוגע באופנ מהותי באיכות השירות אותו אנו
נותנימ ללקוחותינו .במידה שהנכמ צופימ שתאחרו ,צרו עימנו קשר
בהקדמ ואנו נבדוק אמ ניתנ להאריכ את משכ הזמנתכמ לפי תעריפ רגיל.
על מנת להימנע מאיחור ,אנו ממליצימ תמיד להזמינ את הרכב לשעה
נופת.
שימו לב ,החזרת הרכב באיחור ,תגרור אחריה חיוב נופ כמפורט בחוזה.

החזרת הרכב מוקדם מהצפוי
בכדי שלא תאלצו לשלמ קנות על איחורימ ,אנו ממליצימ להזמינ מראש
את הרכב לזמנ מעט יותר ארוכ מזמנ השימוש אותו אתמ צופימ .על מנת
לצמצמ את התשלומ על הזמנ העודפ ,במידה ויהיה כזה ,לחצו ברכב על
כפתור יומ ההזמנה ) (Xואנו נזכה ב  50%מערכ זמנ השימוש אותו לא
ניצלתמ בופ ההזמנה .הזיכוי מתבצע אוטומטית בעת התשלומ.

תאונות ונזקים
אמ הייתמ מעורבימ בתאונה או שנעשה נזק בזמנ הזמנה שלכמ ,הישארו
במקומכמ ,צרו עמנו קשר מיד ואנחנו נדריכ אתכמ .בנופ ,תוכלו למצוא
בקלר הרכב דוח תאונה ונזקימ ,אותו אתמ מחויבימ למלא ולהעביר אלינו
תוכ  24שעות.
שימו לב :באחריותכמ לקחת את מלוא הפרטימ מכל המעורבימ בתאונה.

ביטול השתתפות עצמית
על מנת להימנע מתשלומ ההשתתפות העצמית במקרה של נזק או תאונה,
כמפורט בחוזה ,אנו ממליצימ לכמ להצטרפ לביטוח ביטול השתתפות
עצמית וליהנות מראש שקט בכל ניעה.
לפרטימ בנושא ולהצטרפות צרו קשר עמ המוקד שלנו.

זיכויים וחיובים
על מנת להקל עליכמ ,ריכזנו באתר החברה ,נפח לחוזה ובו כלל העלויות,
הזיכויימ והמקרימ המיוחדימ הגוררימ איתמ עלויות שונות וחיובימ נופימ,
ובמיוחד כאלו המזכימ את חשבונ ה CAR2GO -שלכמ.

המודלים של CAR2GO

אנחנו מפעילימ שני מודלימ להזמנת רכבימ:
ניעה בכיוונ אחד  -רכב מנקודה לנקודה בניעה לפי דקה  -הרכבימ במודל
זה המ עמ מדבקת גל כחול ,חשמליימ ,ומוזמנימ מעכשיו לעכשיו .ניתנ לנוע
איתמ לאנ שצריכ ולהשאיר אותמ בכל חנייה ייעודית ששמורה לרכבי הגל
הכחול בעיר .את הרכבימ והחניות הפנויות תוכלו לראות באפליקציה.
מרגע שהזמנתמ רכב ,יש לכמ  15דקות להגיע אליו )תוכלו להאריכ את
השריונ ב 15-דקות נופות בתשלומ( .את המדריכ המלא למודל הזה
תמצאו באתר שלנו.
ניעה הלוכ  -חזור  -רכב בהזמנה מראש לפי שעה ומרחק  -הרכבימ
במודל זה המ הרכבימ עמ מדבקת הגל האדומ .לכל רכב אדומ חניה
ייעודית ממנה תאפו אותו ואליה תחזירו אותו עמ גמר השימוש .במודל
הזה ,אתמ קובעימ מראש את שעת ההזמנה ושעת ההחזרה .אפשר להזמינ
את הרכב כמה דקות מראש או לשריינ אפילו חודשיימ מראש ,מה שנוח לכמ.
יודעימ שיש לכמ ניעה ארוכה ,רוצימ שהאוטו יישאר אתכמ לאורכ כמה
שעות? זה המודל בשבילכמ .התשלומ יחושב לפי הזמנ והמרחק שנעתמ
ברכב ,בהתאמ לתעריפי המלול שלכמ.
ליצירת קשר והזמנות
אתר הבית:

WWW.CAR2GO.CO.IL

נציגי השירות שלנו מחכימ לשיחתכמ*8255 :
שינוי מדריכ למשתמש ותעריפימ
 CAR2GOשומרת לעצמה את הזכות לתקנ ולשנות את החוזה
והתעריפימ מעת לעת .במידה ותעשה כנ ,יישלח לדואר האלקטרוני של
כל חברי  CAR2GOמזכר המכיל את כל השינויימ שנעשו ,בתוכ  14יומ
מיומ השינוי .כמו כנ ,יפורמ עותק של החוזה והתעריפימ החדשימ באתר
החברה.
תקפות
החוזה יישאר בתוקפ גמ במקרה שתנאי המופיע מתגלה כלא חוקי ,בלתי
ניתנ לאכיפה או לא תקפ .במידה שהתנאי יתגלה כלא חוקי כאמור ,הוא
יבוטל.

