תנאי השכרה:
הגדרת יום השכרה:
• הינו למעשה יממה בת  24שעות או חלק מהן .בתום  24השעות "כהגדרתו בתום יום השכרה".
• במקרה שיעבור יום השכרה ( 24שעות מרגע קבלת הרכב) יגרור חיוב של יום נוסף וכך הלאה.
• ככלל השכרה על בסיס יומי כוללת אפשרות נסיעה של עד  200ק"מ ליום.
• בהשכרה על בסיס חודשי חישוב מגבלת הקילומטר מדווחת ומתואמת בעת הקמת החוזה ובתיאום עם הלקוח.
קבלת הרכב מסניפי חברת תיר:
בעת הגעת הלקוח לשם קבלת הרכב באחד מסניפי החברה בישראל יש להגיע עם הפריטים הבאים:
• רישיון נהיגה בתוקף.
• דרכון או תעודת זהות ישראלית.
• כרטיס אשראי בתוקף ועל שם השוכר בלבד (לא כרטיס אלקטרוני או דביט).
• כרטיס האשראי ישמש לפיקדון למשך תקופת ההשכרה וכאמצעי תשלום עבור ההשכרה האמורה וחיובים נוספים כגון כבישי אגרה,
דוחות דמי טיפול וכו'.
• יש לוודא כי בכרטיס האשראי יש מסגרת תקציב פנויה לטובת ההשכרה.
גיל הנהג:
• גיל המינימום להשכרה הוא  24כאשר הנהג חייב להיות בעל רישיון בתוקף ומעל שנתיים.
• נהג צעיר בגילאים  21-23יורשה לשכור רכב רק באישור המשרד ובמידה וניתן אישור ובתשלום תוספת ביטוח.
תמונות רכבים באתר חברת תיר:
• התמונות הינן להמחשה בלבד .החברה תספק בכל מקרה רכב בדירוג אשר נבחר מהמלאי הזמין שברשותה.
שטחים לא מותרים:
• חל איסור מוחלט לצאת משטח מדינת ישראל לתחומי הרשות הפלסטינאית או לכל מדינה אחרת.
דיווח על תאונות:
• הלקוח נדרש לדווח על כל אירוע תאונתי ,בין אם נגרם נזק לרכב החברה ובין אם לאו ,בין אם נגרם נזק לרכב אחר שהיה מעורב בתאונה
ובין אם לאו.
• הלקוח נדרש לתעד את האירוע במקום התאונה ,לצלם תמונות ,לקחת פרטים מלאים של הנהגים ושל כל העדים לתאונה ,ולמלא טופס
דיווח על תאונת דרכים ,והכל סמוך למועד האירוע.
• הימנעות הלקוח מציות לדרישות הנ"ל עלולה להביא לכך שכל נזקי אותה תאונה יוטלו על הלקוח.
ביטוח:
• כל השכרה כוללת ביטוח חובה וצד ג'.
• החברה רשאית לבטח את כלי הרכב בביטוח מקיף אך איננה חייבת לעשות זאת.
נזקים :
• הלקוח ישלם השתתפות עצמית בגין נזקים ע"פ ההנחיות של משרד התחבורה.
• הלקוח ישלם השתתפות עצמית בגין כל מוקד נזק לחוד.
• במידה ובמוקד נזק ,הנזק ע"פ קביעת החברה ,גבוה מההשתתפות העצמית  -ישלם הלקוח בגין אותו מוקד נזק -השתתפות עצמית
בלבד .במידה והנזק במוקד נזק ,הנזק ,ע"פ קביעת החברה ,נמוך מדמי ההשתתפות העצמית -ישלם הלקוח את גובה הנזק ע"פ קביעת
החברה ולא יידרש לשלם את מלוא ההשתתפות העצמית.
• במקרה של גרימת נזק לרכב ,בשל מעשה ו/או מחדל של הלקוח ,אשר נעשו ברשלנות רבתית ו/או בזדון ו/או תוך עצימת עיניים ו/או
אי אכפתיות לנסיבות המקרה ,תוטל האחריות על מלוא הנזק על הלקוח ו/או על הנהג מטעמו (מספר דוגמאות -נסיעה ללא שמן ו/או
ללא מים ו/או נסיעה בכביש בלתי סלול ו/או נסיעה לתוך שלולית עמוקה ו/או נסיעה בניגוד ליכולות של כלי הרכב כגון גרירת משאות ו/
או תחרות ו/או בפעילות ספורט.
כבישי אגרה:
• בעת השימוש בכביש אגרה ו\או מנהרות הכרמל השוכר יחויב לפי מקטע כפי שמחייבת הרשות,
ובנוסף  ₪ 50לפני מע"מ דמי ניהול בגין טיפול בחיובים אלו.
דוחות חנייה ותנועה:
• השוכר יחויב ב  50ש"ח  +מע"מ ,על כל דוח חניה או תנועה בגין דמי טיפול והסבה ו/או נתיב מהיר.
תוספות שאינן כלולות בהצעת המחיר:
• כיסא תינוק ,כיסא מגביה לילד  -בוסטר
• נהג נוסף
• תוספת שדה תעופה
• מסירה ואיסוף
מע"מ:
• תוספת מע"מ תחול על כל מרכיבי ההשכרה
• תיירים בעלי דרכון זר הנכנסים לישראל ,ומציגים בדרכון חותמת ויזה מסוג  B2, B3 , B4או דרכון דיפלומטי פטורים מחיוב זה
• תושבי חוץ בעלי אזרחות ישראלית חייבים במע"מ
• בכל מקרה של סתירה בין האמור בתנאים אלה לבין האמור בהסכם השכרת הרכב עליו יחתום השוכר עם קבלת הרכב ,יגבר
האמור בהסכם השכירות

