חוזה הצטרפות נהג  -עסקי
בין .1 :המנוי הראשי ,בהתאם לפרטיו אשר מופיעים בתחתית חוזה זה.
לבין .2 :כל אחד מן המנויים (וביחיד" :המנוי)" ,בהתאם לפרטיהם המופיעים בנספח א' לחוזה זה.
לבין .3 :חברת קאר2גו בע"מ ,ח.פ ,514145036 .רח' קרליבך  1ת"א.
טל 1700-706-700 :פקס( info@car2go.co.il ,03-5220523 :להלן "החברה" ו/או "משכירת הרכב")
 .1כללי
המבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ובחזקת תנאיו.

.1.1

 .1.1.1מסמכי החוזה :החוזה הראשי (כהגדרתו להלן) ,חוזה
 .1.1.2אתר האינטרנט :אתר האינטרנט של החברה ,אשר כתובתו האלקטרונית הינה WWW.CAR2GO.CO.IL :או כפי שתהיה מעת לעת.
 .1.1.3החוזה הראשי :החוזה שנחתם בין החברה לבין המנוי הראשי ,אשר חוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 .1.1.4מדריך למשתמש :מדריך המיועד למנוי הקובע את התחייבויות המנוי בקשר עם השימוש ברכבים והשירות כפי שייקבע מעת לעת .הנוסח המעודכן ביותר
של המדריך למשתמש ,מפורסם באתר האינטרנט.
זכאות המנוי לקבלת השירותים (כהגדרתם בחוזה הראשי) ,כפופה ,בין היתר לעמידתו בתנאים המפורטים בחוזה הראשי ובחוזה זה .המנוי נדרש לקרוא את

.1.2

התנאים המפורטים בחוזה הראשי (שהעתק הימנו נמסר למנוי) ובחוזה זה להלן בקפידה ,שכן הם מהווים חוזה מחייב בינו לבין החברה.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ו/או מהוראות הדין ,יובהר בזאת כי חוזה זה יכנס לתוקפו ביחס למנוי בחתימת הצדדים מטה .עוד יובהר ,כי חתימותיהם של כל מנוי

.1.3

(תוספת נהג) בנפרד וכי כל חתימותיהם כאמור ייחשבו כמקשה אחת לכל דבר ועניין לצרכי חוזה זה.
 .2מהות ההתקשרות
חוזה זה מהווה הסכם רישום לשירות שיתוף רכבים ,קרי שכירת רכבים עפ"י שעות ,המוצע על ידי החברה ,סאן קאר או שגריר ,במסגרתו תשווק החברה רכבים

.2.1

למנוי הראשי (ובהתאם לנהלי המנוי הראשי והוראות חוזה זה) בהתאם לדרישותיו והכל -בכפוף לאמור בחוזה זה על נספחיו.
כל סטייה של המנוי מהוראות חוזה זה על נספחיו תהווה הפרה יסודית של חוזה זה אשר תאפשר לחברה ,בין היתר ,לבטל חוזה זה ,וזאת מבלי לגרוע מכל

.2.2

זכויותיה על פי דין.
 .3תקופת החוזה
.3.1

תקופת החוזה ,עלויות ,חיובים ותעריפים יהיו כפי שהוסכם בין המנוי הראשי שהינו בעל החשבון לבין החברה.

.3.2

המנוי מאשר שקרא את החוזה הראשי ,המדריך למשתמש ומבין את כללי השירות ,שיטת החיובים והזיכויים של החברה.

 .4תנאי השימוש ותחזוקה ברכבים
.4.1

השימוש ברכב יתאפשר אך ורק למנוי בהתאם לתנאי חוזה זה.

.4.2

הוראות בקשר לאספקת כרטיס המנוי ולכל נהג נוסף תשלחנה בדוא"ל ו/או במסרון לאחר סיום הרישום במערכת של המנוי /הנהג הנוסף.

.4.3

זכות השימוש ברכב הינה בלעדית למנוי ואינה ניתנת להעברה .כמו כן ,השימוש בכרטיס המנוי מיועד לבעל הכרטיס בלבד.

.4.4

טרם השימוש ברכב ,וכתנאי לשימוש ברכב ,המנוי יבצע בדיקות ברכב עפ"י טופס הבדיקה המצ"ב לחוזה כנספח א' .לאחר מכן ,יחתום המנוי על הצהרה לפיה
המנוי בדק את הרכב בטרם קבלתו ומצא אותו במצב תקין ללא פגמים ,וכן על התחייבות להחזיר את הרכב במצב זהה למצב בו קיבל אותו ,למעט בלאי רגיל
שמקורו בשימוש סביר ,המצורפת גם היא כנספח א' .באם המנוי מצא פגם ברכב ,עליו לדווח על כך לחברה טרם השימוש ברכב ,אחרת יחשב המנוי כמי שהצהיר
כי הרכב נמצא במצב תקין וללא פגמים.

.4.5

על המנוי להו דיע מיידית לחברה על כל נזק ,פנימי או חיצוני לרכב ,שימצא ו/או ייגרם במהלך השימוש.

.4.6

בגין כל נזק אשר ימצא לאחר החזרת הרכב ללא הודעה עליו בטרם עת ,יוחזק המנוי האחרון שהשתמש ברכב כאשם בנזק האמור ,וזאת אלא אם כן דיווח על מצב
הרכב עם סיום השכרת הרכב ,על ידי העלאת תמונות הרכב באפליקציה ,וככל שמהדיווח עולה כי הנזק לא נגרם על ידו.
חל איסור מוחלט על שימוש ברכב כדלקמן (1) :בכבישים שאינם סלולים או בכבישים שאינם ראויים לנהיגה בטוחה כגון כביש מקורצף ,כביש משובש וכיו"ב.

.4.7

להסעת נוסעים בשכר ולהובלת מטען בשכר )2( .למרוצים ו/או למבחני מהירות ו/או לכל ספורט תחרותי אחר )3( .לגרירה או דחיפה של רכב נגרר )4( .להובלת
חומרי נפץ )5( .להסעת נוסעים במספר העולה על המותר עפ"י רישיון הרכב )6( .כאשר המנוי מצוי תחת השפעת סמים ו/או משקאות חריפים ו/או תרופות העשויות
להשפיע על עירנותו )7( .כאשר המנוי בעל מגבלה בריאותית או רפואית המונעת ממנו להחזיק ברישיון נהיגה ו/או לנהוג ברכב )8( .למטרות שאינן חוקיות)9( .
להובלת בעלי חיים ו/או להכנסתם לרכב לכל שימוש אחר )10( .לנשיאת מטען על גבי הרכב ללא מתקן המיועד לכך.
השימוש ברכב מותר אך ורק בשטח מדינת ישראל ולפיכך חל איסור על שימוש ברכב (1) :מחוץ לשטח מדינת ישראל )2( .בשטח הרשות הפלסטינאית )3( .מעבר

.4.8

לקו הירוק פרט לשטח  Cופרט לרמת הגולן.
.4.9

תפעול הרכב יעשה עפ"י הוראות חוזה זה ,לרבות נספחיו והמדריך למשתמש.

.4.10

תדלוק:

 .4.10.1את הרכב יש לתדלק אך ורק בדלק המוגדר בספר הרכב.
 .4.10.2תדלוק הרכב יעשה כדלקמן (1) :על הרכב להכיל לפחות רבע מיכל דלק בכל רגע נתון )2( .כאשר כמות הדלק במיכל הדלק מתקרבת לרבע מיכל דלק ,על
המנוי לתדלק את מיכל הדלק ברכב באופן מלא )3( .החזרת הרכב לחברה עם פחות מרבע מיכל דלק תגרור אחריה קנס כמפורט במדריך למשתמש.
.4.11

בכל עת בה המנוי אינו עושה שימוש ברכב ,הרכב יהיה נעול.

 .5חובות ואחריות
.5.1

החברה ומשכירת הרכב (1) :לא יישאו באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או גניבה של ציוד הנמצא בתוך ו/או על הרכב ,ו/או פגיעה ישירה ו/או עקיפה וכל נזק ו/או
פגיעה אחרת שתיגרם למנוי ו/או לצד ג' במהלך השימוש ברכב ו/או בשל מעשה של המנוי או כל הנוכח עימו ברכב )2( .לא יישאו באחריות בגין נזק ו/או פגיעה

ישירה ו/או עקיפה וכל נזק ו/או פגיעה אחרת שתיגרם כתוצאה מאי זמינות הרכב בשל הזמנה קודמת ,ו/או פגיעה אחרת שתיגרם כתוצאה משימוש בכל אביזר
נלווה ו/או מתקן המצוי על גבי הרכב.
.5.2

המנוי וכרטיס המנוי (1) :המנוי מתחייב לשמור על כרטיס המנוי ,ולדווח ישירות לחברה מרגע היוודע על אובדן כרטיס המנוי (2) .הכרטיס הינו רכוש החברה ,הוא
ניתן למנוי באופן אישי ואינו ניתן להעברה )3( .המנוי הראשי או המנוי (לפי העניין) ישא באחריות מלאה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף וכל נזק אחר אשר יגרם לרכב
מרגע פתיחת הרכב ועד תום ההזמנה כתוצאה משימוש ברכב ,חנית הרכב ואבטחתו )4( .המנוי הראשי או המנוי (לפי העניין) ישא באחריות מלאה בגין כל שימוש
בכרטיס המנוי ,לרבות שימוש בכרטיס המנוי שלא ע"י בעל הכרטיס.

 .6נזקים
.6.1

אין לבצע כל תיקון ,שינוי ו/או השבחה לרכב ללא הודעה
מראש וקבלת הסכמתה בכתב של החברה לתיקון ,שינוי ו/או השבחה כאמור.

.6.2

במקרה של תאונה מתחייב המנוי (ישירות או באמצעות המנוי הראשי) להודיע על כך מיידית לחברה ,לא להודות באחריות כלשהי לתאונה וכן למלא דו"ח בכתב
אשר יכלול פרטים מלאים של הרכב הפוגע ,נהגו ומבטחו ,פרטי עדים לתאונה במידה שהיו ,ותיאור של נסיבות התאונה לרבות שרטוט המקום בו התרחשה
התאונה (להלן" :דוח תאונה") .בנוסף מתחייב המנוי לשתף פעולה עם החברה ועם שליחיה בכל הליך הנוגע לתאונה כולל העמדה לחקירה ופוליגרף.

.6.3

המנוי הראשי יישא בתשלום של עד גובה ההשתתפות העצמית של המנוי על פי ביטוח הרכב ,בגין כל נזק שאירע בעת/כתוצאה מתאונה ו/או גניבה (לרבות נזקי צד
שלישי) .על אף האמור ,ככל שלא יעביר המנוי לחברה דוח תאונה כאמור בסעיף  6.2לעיל ,תוך  7ימים מיום קרות התאונה ,יהיה אחראי המנוי הראשי לתשלום
מלא של כל נזק שייגרם לרכב ו/או לחברה ו/או למשכירת הרכב ,בין במישרין ובין בעקיפין ,ללא הגבלת סכום.

.6.4

ביטול השתתפות עצמית – בהתאם להוראות החוזה הראשי ובכפוף לרכישת השירות על ידי המנוי הראשי.

.6.5

על אף האמור לעיל ,אחריות המנוי הראשי אינה מוגבלת לגובה השתתפות העצמית ו/או לכל סכום אחר במקרים המפורטים בחוזה הראשי ,ובכללם:
) (1נזק למרכב התחתון ,תחתית הרכב ,צמיגים ,חישוקים ,אבובים ,אביזרים בתא הנוסעים וכל נזק בתא הנוסעים או בתא המטען )2( .נזקים שיגרמו כתוצאה
מרשלנות ,לרבות ,התעלמות המנוי מנורות אזהרה דלוקות המצביעות על תקלה באחת ממערכות הרכב ).(3שימוש בסוג דלק לא מתאים לרכב )4( .רשלנות
באבטחת הרכב לרבות אי-שימוש באזעקה ,אי נעילת דלתות ,אי שמירת המפתחות /קוד מערכת מניעת הנעה ) .(5כאשר בעת האירוע שגרם לנזק נהג ברכב מי
שאינו מורשה עפ"י חוזה זה )6( .נזק שנגרם כתוצאה של אי תחזוקה נכונה של הרכב כגון -אי מילוי/בדיקה של דלק ,שמן ,מים ,לחץ גלגלים וכדומה )7( .שימוש
ברכב בניגוד לאמור בסעיף  4לעיל על כל סעיפי המשנה לו )8( .מסירת פרטים כוזבים בעת חתימת החוזה לעניין גיל ,תוקף רישיון ,היעדר הרשעה בעבירות נהיגה
חמורות וכו'.

.6.6

במידה והיה יותר ממוקד פגיעה אחד בהשכרה אחת ,יחויב המנוי הראשי בדמי השתתפות עצמית כמספר המוקדים .חילוץ כאשר הרכב נתקע בלי דלק ו/או לאחר
תקר או קרע בצמיג ו/או התרוקנות המצבר ,פרט לתקלה במערכת החשמל ו/או אובדן או גרימת נזק למפתחות/שלט/כרטיס מגנטי ו/או כאשר התקלה לא מצדיקה
תיקון דרך ו/או כאשר השוכר נתן דיווח כוזב בתיאור התקלה .בכל מקרה שנגרם נזק ,יחויב המנוי הראשי באופן מיידי.

.6.7

הערכת הנזק כפי שתקבע עפ"י שמאי רכב שייבחר ע"י החברה תהווה הוכחה מכרעת לגובה הנזק .כאשר הנזק נמוך מגובה ההשתתפות העצמית ,החברה תחייב
את המנוי הראשי בעלות תיקון הרכב על ידה.

.6.8

החברה לא תישא באחריות בגין כל אובדן רווח ו/או אובדן הזדמנויות ו/או כל הפסד אחר של המנוי הראשי או של המנוי.

.6.9

החברה לא תישא באחריות בגין מוות או כל נזק גוף ,אשר יגרם למנוי ,לכל הנוסע עמו או לצד ג' בשל רשלנות המנוי ו/או מי מטעמו.

.6.10

המנוי יוחזק כאחראי בגין כל נזק אשר יגרם לרכב בשל תפעול לא נכון .המנוי הראשי מתחייב לשלם לחברה בגין כל הנזקים שייגרמו לרכב במהלך ההזמנה ,לרבות
נזקים עקיפים לרבות גרירה ,תיקונים ,שמאויות ,תביעות צד ג' ,ימי השבתה והוצאות משפטיות .במידה והמנוי עומד בתנאי חוזה זה ,סך הוצאות אלה יהיה מוגבל
לגובה ההשתתפות העצמית המפורטת בחוזה הראשי.

.6.11

החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות ,בנוסף לתשלום עבור תיקון כל נזק ,דמי טיפול ,בשיעור לפי שיקול דעתה בהתאם לנסיבות המקרה.

 .7זיכויים וקנסות
.7.1

מבלי לגרוע מזכויותיה של החברה עפ"י דין ,החברה שומרת לעצמה את הזכות להטיל קנס על המנוי הראשי בגין כל הפרה ו/או אי מילוי אחר הוראות חוזה זה
ונספחיו והוראות המדריך למשתמש ,לרבות הסעיפים הבאים (1) :החזרת הרכב על ידי המנוי שלא ע"פ הוראות מדריך למשתמש )2( .ביטולים ,שינויים ו/או
איחורים בהחזרת הרכב על ידי המנוי )3( .אי שמירה על ניקיון הרכב על ידי המנוי ,לרבות הימצאות של פסולת ו/או בדלי סיגריות ו/או תוצרי עישון אחרים ברכב.
( )4הובלה ו/או הכנסה של בעלי חיים לרכב )5( .אובדן כרטיס מנוי.

.7.2

זיכויים ו/או קנסות נמדדים במרווחים של רבעי שעה כלפי מעלה.

.7.3

הזיכויים והקנסות הינם כמפורט במדריך למשתמש ובאתר האינטרנט של החברה.

 .8מנויים עסקיים
.8.1

תנאי חוזה זה והסדריו יחולו גם על כל המנויים העסקיים של המנוי הראשי בצורה שווה ללא יוצא מן הכלל.

.8.2

תנאי חוזה זה והסדריו יחולו על כלל העובדים של המנוי הראשי החתום על החוזה הראשי באופן גורף.

.8.3

כל עובד אשר ישתמש בשירותים ,יחשב כאילו חתם בעצמו על החוזה הראשי או חוזה זה והמנוי הראשי יהא אחראי לקיום התחייבות העובד.

 .9סודיות ופרטיות פרטי המבקש
.9.1

בחתימתו מטה ,מאשר המנוי ,כי קרא והבין את סעיף 16לחוזה העיקרי ,שכותרתו "סודיות ופרטיות פרטי המבקש" ,וכי מסכים לתנאיו ,לרבות (אך מבלי להגביל)
בקשר עם הסכמת לכל השימושים הקבועים בחוזה הראשי והמדריך למשתמש בקשר עם המידע הסודי או הפרטי כאמור ,לרבות העברתו לצדדים שלישיים
בהתאם להוראות חוזה זה.

 .10קניין רוחני
בחתימתו מטה ,מאשר המנוי ,כי קרא והבין את סעיף  17לחוזה העיקרי ,שכותרתו "קניין רוחני" ,וכן מסכים לתנאיו ,ומתחייב לפעול בהתאם לקבוע בו
 .11שונות
.11.1

משלוח הודעות למנוי בכל עניין יעשה לכתובות הרשומה בתחתית חוזה זה.

.11.2

החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך כל שינוי בחוזה ו/או בנספחיו באמצעות פרסום תקנון מתוקן באתר האינטרנט ,בהתאם לשיקול דעתה המוחלט של
החברה ,תוך מתן הודעה מוקדמת בכתב למנוי  14ימים בטרם כניסת השינוי לתוקף וזאת על מנת לאפשר למנוי הראשי לסיים את התקשרותו עם החברה בטרם
כניסת השינוי לתוקף.

.11.3

רישומי החברה ונתוני המערכת ,יהוו הוכחה מכרעת בכל מקרה של חילוקי דעות על הזמנות וכו'.

.11.4

אם יקבע על ידי ערכאה מוסמכת ,כי הוראה מהוראות חוזה זה הינה בלתי חוקית ו/או הינה חסרת תוקף ,לא יהא בכך כדי לפגום ו/או לבטל את תוקפן של יתר
הוראות החוזה.

.11.5

אי הטלת קנס או עונש על המנוי בשל אי מילוי אחר סעיף כלשהו בחוזה זה אינה מהווה הסכמה בהתנהגות ו/או ויתור של החברה לעניין מילוי יתר סעיפי החוזה.

.11.6

חוזה זה הינו אישי ואינו ניתן להעברה על ידי המנוי .החברה תהא רשאית להמחות את זכויותיה וחובותיה על פי חוזה זה לכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי ,והמנוי מוותר בזאת על כל טענה בקשר לכך.

.11.7

מקום השיפוט היחיד בכל הנוגע לחוזה זה יהיה ביהמ"ש המוסמך בתל-אביב יפו.

.11.8

בחתימתי על חוזה הצטרפות זה לשירותי קאר 2גו בע"מ אני מאשר בזאת קבלת מידע שיווקי ,עדכונים ופרסומות בקשר עם השירותים אשר ניתנים לי בהתאם
לחוזה הצטרפות זה ,וזאת באמצעות דוא"ל/SMS/מכתב ובהתאם לפרטים אשר מסרתי לעיל .ידוע לי ,כי בכל שלב אוכל לבקש מהחברה להפסיק לשלוח לי את
המידע הנ"ל.

 .12תנאי סף לקבלת השירותים
.12.1

לצורך קבלת השירותים ממשכירת הרכב ,על מנוי לעמוד בתנאים הבאים (להלן" :תנאי הסף"):
) (1הוא בעל ותק בנהיגה של שנתיים לפחות וגילו הינו מעל  24שנים .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תהא לבעל רישיון רכב בגילאים  24 – 21אפשרות לקבל
שירותים כמנוי ,וזאת בכפוף להצטרפותו לתוכנית נהגים צעירים ולקבלת אישור החברה על כך ,ובכפוף לתשלום תוספת פרמיה ,אשר תעודכן ותפורסם
מעת לעת על ידי החברה.
) (2הוא בעל רישיון נהיגה תקף ,כמפורט להלן( :א) הוא מחזיק ברישיון נהיגה תקף לפי פקודת התעבורה -אם המנוי הינו אזרח או תושב ישראל( .ב) הוא
מחזיק ברישיון נהיגה בין-לאומי תקף ,או רישיון נהיגה לאומי תקף כאמור בחלק ט' לתקנות התעבורה – אם המנוי הינו אזרח או תושב חוץ.
( )3הוא מצהיר בזאת כי הוא לא הורשע בעבירות נהיגה חמורות ,לרבות( :א) עבירת נהיגה במהירות העולה על  40קמ"ש מהמותר בחוק( .ב) נהיגה
בשכרות( .ג) גרימת מוות בנהיגה רשלנית( .ד) הפקרה אחרי פגיעה( .ה) נהיגה בזמן פסילת רישיון נהיגה( .ו) הריגה תוך שימוש ברכב( .ז) אי-עצירת רכב
לפני מסילת רכבת לאחר שהמחסום ירד אוו לאחר שנראתה ונשמעה רכבת מתקרבת.

.12.2

מובהר בזאת כי עמידת המנוי בתנאי סעיף  12.1לעיל ,אינה מקנה לו באופן אוטומטי את הזכות לקבלת השירותים ממשכירת הרכב .זכות זו מותנית בתהליך
רישום ואישור אשר יבוצע על ידי החברה .החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלול ו/או לסרב את הצטרפות המנוי לשירות וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא
חובת הנמקה ,בכפוף להוראות חוק איסור הפליה במוצרים ,בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים ,התשס"א.2000-

.12.3

החברה רשאית להודיע למנוי (או למנוי הראשי) בכל עת ,כי מצאה שאינו עומד בתנאי הסף ,אף אם אישרה בעבר כי המנוי עומד בתנאי הסף.

.12.4

בחתימתו על חוזה ההצטרפות ,המנוי מאשר ומצהיר כי הינו עומד בתנאי הסף .ככל שיתברר כי המנוי לא עומד בתנאי הסף ו/או חדל לעמוד בתנאי הסף ,תהא
החברה זכאית לבטל את התקשרותה עם המנוי ,וזאת מבלי לפגוע ביתר זכויותיה על פי דין ו/או חוזה זה.

.12.5

בלי לגרוע מהאמור לעיל ו/או מהוראות הדין ,תהא החברה ,רשאית למנוע מהמנוי לקבל את השירותים ,בכל אחד מהמקרים הבאים (1) :אם המנוי עשה שימוש
בשירותים ,ו/או באתר האינטרנט ו/או במערכת לביצוע מעשה בלתי חוקי ,או בכדי לאפשר ,להקל ,לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; ( )2אם המנוי מסר במכוון
פרטים שגויים; ( )3אם המנוי ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם; ( )4אם המנוי הראשי ,המנוי או מי מטעמם
הפר את תנאי חוזה זה או כל הסכם אחר עם החברה ו/או אם נמנע מלשלם ,שלא כדין ,עבור שירותים שרכש מהחברה ,בין באמצעות אתר האינטרנט ובין בכל
דרך אחרת; ( )5במידה והמנוי הוכרז כפושט רגל ו/או חדל פירעון ,ו/או נפתחו נגדו הליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הוצאה לפועל; ( )6אם המנוי העביר את
זכויותיו לאחר;

✓

שם מלא של בעל המנוי הראשי (המנוי המשלם)___________________________ :

✓

פרטים אישיים של המנויים שהתווספו לחשבון (תוספת הנהג):
שם מלא________________________________:
ת.ז____________________________________:
טלפון נייד_______________________________ :
דואל___________________________________:

