מודל כיוונ אחד
HOW2GO

ברוכים הבאים ל-
רכב כשצריך
 CAR2GOמאפשרת לכמ ליהנות מרכב חשמלי וידידותי לביבה,
בכל שעה ורק כשצריכ.
איכ תזהו את הרכבימ החשמליימ המיועדימ לניעה לכיוונ אחד? המ יהיו עמ
מדבקת גל כחול עליהמ .הרכבימ פזורימ ברחבי חיפה בחניות ייעודיות
ושמורות .הרכב לידכמ פנוי? מעולה ,אפשר להזמינ אותו ,לנוע לאנ
שרוצימ ,לחנות בכל חנייה ייעודית ולהמשיכ את היומ שלכמ .התשלומ
הוא לפי דקה ,ואת הרכב מזמינימ בטווח של  15דקות מהניעה .הוא
יהיה זמינ בשבילכמ בלי לדאוג לתחזוקה ,ביטוח וחניה.
פשוט ,פונטני ,גמיש ומשתלמ  -בדיוק כמו שאתמ אוהבימ.

מה צריך לעשות כדי לצאת לדרך?
להוריד את אפליקציית הניעות לכיוונ אחד של
לבצע בדיקת נזקימ ברכב ולדווח על ככ
לא להכני בעלי חיימ או לעשנ ברכב
להחזיר את הרכב נקי לאחת מהחניות הייעודיות השמורות
להחזיר את הרכב עמ לפחות  15%וללה נותרימ לניעה
רק מי שרשומ במערכת שלנו כנהג יכול לנהוג ברכבימ
הרכבימ החשמליימ שקטימ במיוחד .שימו לב ,הולכי הרגל לא
תמיד שומעימ אתכמ .עו בזהירות.
ניתוק הרכב החשמלי מעמדת הטעינה מתבצע ב 3 -שלבימ פשוטימ
ואתמ  .READY2GOאת ההבר לניתוק הרכב מעמדת הטעינה ניתנ
למצוא בתא המטענ וליד כיא הנהג.
לכל שאלה ניתנ להיכנ לאתר האינטרנט שלנו בCAR2GO.CO.IL :
וזכרו ,צוות  CAR2GOעומד לרשותכ  24שעות ביממה  7ימימ בשבוע,

בכל זמנ ובכל מקומ ,לכל שאלה או הצעה בטלפונ .*8255
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איך זה עובד?

מצטרפים

מורידים אפליקציה

בוחרים רכב

נכנסים

חונים
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חמש דקות הרשמה ואתמ חלק מקהילה של אלפי
אנשימ שחולקימ כלי רכב וחוכימ זמנ וכפ.

באפליקציה יוצגו על גבי מפה כל הרכבימ הזמינימ.
כמנויימ רשומימ לשירות תוכלו לבחור בכל אחד מכלי
הרכב הזמינימ.

לחיצה על רכב באפליקציה תעביר אתכמ למכ בו
תוכלו לשמור את הרכב שבחרתמ ל 15 -דקות.
שמירת הרכב ליותר מ 15 -דקות אפשרית ,בעלות נופת.
לחצו על כפתור "הגעתי לרכב" באפליקציה והזינו את הקוד
האישי שלכמ או הצמידו את הכרטי החכמ לשמשת הרכב
הקדמית עד לפתיחת הדלתות.
לפני שאתמ מתניעימ ,בצעו בדיקת נזקימ ביב הרכב.
התנעת הרכב נעשית באמצעות כפתור התנעה )אינ מפתח(.
יש לנו חניות שמורות ברחבי העיר.
ביומ הניעה חונימ בכל חניה ייעודית פנויה של השירות
המופיעה באפליקציה ,מכבימ את הרכב ,וגרימ חלונות,
אורות ,נועלימ דלתות ולוחצימ על כפתור יומ ניעה.

CAR2GO.CO.IL

בדיקת נזקים
דווחו לנו ,לפני תחילת השימוש ,על כל מקרה של פגיעה חדשה ברכב,
לכלוכ ,ריחות לא נעימימ ,או כל בעיה הקשורה לטופ הרכב ,באמצעות
מנגנונ הדיווח באפליקציה .בנופ ,בכל רכב תמצאו קלר דיווח נזקימ בו
יופיעו הנזקימ שידועימ לנו .מנו את הנזק החדש והתקשרו אלינו לקבלת
אישור.
רגע של ולידריות:
שיתופ הפעולה שלכמ בכל הנוגע לבדיקת הרכב ולדיווח על תקלות
חשוב לנו מאוד על מנת שנוכל לתקנ את הליקויימ ולשפר את השירות.
שימו לב ,התנעת הרכב משמעה דיווח על רכב תקינ ,נקי וללא נזק חדש
והאחריות עליו עוברת אליכמ.

במהלך הנסיעה
עצירת ביניימ
עושימ ידורימ ויש לכמ עצירות בדרכ? חונימ ,מכבימ את הרכב ,לוחצימ
על כפתור "עצירת ביניימ" ויוצאימ לידורימ .ביומ עצירת הביניימ
חוזרימ לרכב וממשיכימ את הניעה .עלות דקת עצירת הביניימ הינה
 50%מדקת ניעה רגילה .בזמנ עצירת הביניימ יש לחנות בהתאמ לחוקימ
העירוניימ ובמקומות מורשימ בלבד .אנחנו מדגישימ שהחניה בזמנ
השימוש היא על אחריותכמ בלבד.
אנחנו רושמימ את כל לקוחותינו לשירות חניה לולארי )פנגו( .השירות
מאפשר לכמ לשלמ עבור זמנ החניה בלבד .כדאי לדעת שהחניה בחיפה
היא בחינמ למשכ השעתיימ הראשונות .עמ זאת ,אמ יצאתמ מחיפה,
האחריות להפעלת פנגו ולביטולה היא עליכמ .ההפעלה יכולה להיעשות
דרכ האפליקציה של פנגו או ב < *4500-כוכבית  < 2פרה  < 1להמתינ
להוראות החניה .או באפליקציה שלנו.
שימו לב ,בכל רכב תמצאו שעונ חניה לשעתיימ חינמ ברכבימ חשמליימ.
עצרתמ בדרכ ,כוונו את הזמנ בו עצרתמ בשעונ ולא תצטרכו להפעיל פנגו.
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מענה מהיר במוקד השירות בנגיעת אצבע
לחיצה אחת באפליקציה או כפתור ההתקשרות ברכב ותוכ שניות פורות
תקבלו מענה מנציגי השירות שלנו בדיבורית .אנחנו זמינימ עבורכמ .24/7

חניה וסיום נסיעה
ל CAR2GO-חניות שמורות ברחבי חיפה בהנ ניתנ להחנות את הרכב
במודל ניעה של כיוונ אחד )עמ הגל הכחול( ביומ השימוש .יימתמ
את הניעה? זכרו ללחוצ על כפתור "יימ ניעה" ברכב או באפליקציה.
הלחיצה עוצרת את מונה הדקות ומשחררת את הרכב לבאימ אחריכמ.
לפני עזיבת הרכב צריכ לוודא ש...
הרכב נקי
הרכב חונה בחניית CAR2GO
הרכב כבוי
אפתמ את החפצימ שלכמ
האורות כבויימ ,המראות מקופלות ,החלונות וגרימ
לחצתמ על ״יומ ניעה״ באפליקציה או ברכב
הדלתות נעולות )בעזרת האפליקציה או הכרטי החכמ(
חשוב לזכור :יש לבצע את כל הפעולות האלה גמ אמ המשתמש
הבא כבר ממתינ לקבלת הרכב.

ביטול הזמנה
כדי שכלי הרכב יהיו זמינימ עבורכמ ,הגדרנו מדיניות ביטולי ניעות
שמונעת ריבוי ביטולימ ברגע האחרונ .כל מנוי זכאי לכמות של עד חמש
ביטולי ניעה ברכב חשמלי לשנה ,ללא עלות .הביטול השישי והלאה
יהיו כרוכימ בתשלומ.
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דברים שחשוב לדעת
תאונות ונזקימ
הפגוש השתפשפ ,מישהו נכנ בכ )לא עלינו(? זה קורה לכולמ ואנחנו
כאנ בשבילכ לרגעימ האלה .יש להישאר במקומ וליצור איתנו קשר מיד
ואנחנו נדריכ אותכ .בנופ ,תוכלו למצוא בקלר הרכב דוח תאונה ונזקימ,
שאותו חובה למלא ולהעביר אלינו תוכ  24שעות .תמונות ורטוני וידאו
יעזרו לכולמ מאוד להבינ מה קרה באירוע.
לשימ לב :באחריותכ 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 שירות הלקוחות.
זיכויימ וחיובימ
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.
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מה אסור לעשות ברכב
לעשנ
אנחנו לא באמת צריכימ להרחיב על העיפ הזה ,נכונ?
בעלי חיימ ברכב
אנחנו אוהבימ בעלי חיימ אבל אור באיור מוחלט להיע כל בעל
חיימ ברכב .אפילו לא חתול ,כלב ,צב ,אוגר...העיקרונ ברור ,כנ?
עברות תנועה
הימנעו מניעה בנתיבי תחבורה ציבורית והקפידו על שמירת מרחק,
על מתנ זכות קדימה ועל נהיגה אדיבה וחברית .אלה תמיד עצות טובות,
אבל במיוחד ברכבימ שלנו.
להחזיר רכב מלוכלכ
לכלכתמ? לא נורא ,מנקימ וזה עובר ;( .בכל מקרה ,באחריותכמ להחזיר
את הרכב נקי ונעימ לניעה ,כמו שהייתמ רוצימ לקבל אותו.
להפר את חוקי הקהילה
אינ להעביר את הכרטי האישי ,לתת לנהוג למי שאינו רשומ כנהג במינוי
שלכ ,להעביר דיווח כוזב ובכלל ,לעבור על תנאי השימוש.
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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 שמורה
בעיר .את הרכבימ והחניות הפנויות תוכלו לראות באפליקציה .מרגע
שהזמנתמ רכב ,יש לכמ  15דקות להגיע אליו )תוכלו להאריכ את השריונ
ב 15-הדקות נופות בתשלומ(.
ניעה הלוכ  -חזור  -רכב בהזמנה מראש לפי שעה ומרחק  -הרכבימ
במודל זה המ הרכבימ עמ מדבקת הגל האדומ .לכל רכב במודל זה ,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 שהרכב יישאר
אתכמ לאורכ כמה שעות? זה המודל בשבילכמ .התשלומ יחושב לפי הזמנ
והמרחק שנעתמ ברכב ,בהתאמ לתעריפי המלול שלכמ .את המדריכ
המלא למודל הזה תמצאו באתר שלנו.
ליצירת קשר והזמנות
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.
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