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מה זה בעצם אוטותל?
שירות אוטותל מציע חלופה חדשנית, זולה ונוחה לאחזקת הרכב הפרטי - 
במקום להשתמש ברכב הפרטי לנסיעות בתוך העיר שוכרים רכב שיתופי, 

לפרקי זמן קצרים או בינוניים, מתי שרוצים. יותר ויותר אנשים חולקים את אותו 
הרכב - כל אחד לפי הצרכים שלו. פשוט, נוח ומשתלם.

איך זה עובד? 
משלמים דמי מנוי חודשיים ואת עלות הנסיעות לפי דקה ומקבלים:

רכב זמין קרוב אליכם מתי שתרצו  •
חניות שמורות ברחבי תל-אביב-יפו  •
נסיעה בראש שקט, בלי לדאוג לתחזוקה, לדלק ולביטוח •

   

info@autotel.co.il :לפרטים נוספים ניתן לפנות אלינו במייל
או להתקשר למוקד השירות הטלפוני, שמספרו 9133* 

אוטותל על קצה המזלג: 
בוחרים את מסלול השימוש המתאים עבורכם,   •

  נרשמים לשירות ומורידים את אפליקציית אוטותל
מאתרים רכב •
נוסעים לאן שצריכים )אפשר גם עצירת ביניים( •
מחנים את הרכב בחניה ייעודית או בכחול-לבן •
מסיימים נסיעה, נועלים וממשיכים בשגרת יומכם •

ברוכים הבאים ל-אוטותל
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הורידו את אפליקציית אוטותל

 

בחרו רכב
באפליקציה יוצגו על גבי מפה כל הרכבים הזמינים בחניות אוטותל 

הייעודיות ובחניות כחול-לבן. כמנויים רשומים לשירות תוכלו לבחור 
בכל אחד מכלי הרכב הזמינים.

הזמינו רכב
לחיצה על רכב או על חניה באפליקציה תעביר אתכם למסך הפירוט, 

שם תוכלו לשמור את הרכב שבחרתם ל- 15 דקות, בחינם! שמירת הרכב 
ליותר מ- 15 דקות אפשרית בתשלום לפי דקה, בעלות של 50% ממחיר 

דקת נסיעה.

הגיעו לרכב
מתבלבלים בין קינג ג'ורג' לדיזנגוף? האפליקציה תנווט אתכם עד 

שתגיעו למיקום הרכב.

היכנסו לרכב 
הצמידו את הכרטיס החכם לשמשה או לחצו על כפתור "הגעתי לרכב" 

 באפליקציה ודלתות הרכב ייפתחו. עם הגעתכם לרכב יש לכם 5 דק' 
ללא חיוב אותן תוכלו להקדיש לביצוע בדיקת הנזקים סביב הרכב.

לפני הנסיעה
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לתשומת לבכם! התנעת הרכב ללא דיווח משמעה קבלת הרכב במצב תקין

בצעו בדיקת נזקים
 לפני שאתם מתניעים, בצעו בדיקת נזקים סביב הרכב. 

 בכל אחד מרכבי השירות שלנו ישנו מנגנון דיווח נזקים חדשני במערכת 
 המולטימדיה המותקנת ברכב וכן ניתן לבצע תהליך זה גם דרך אפליקציית 

המובייל שלנו.

דווחו לנו
 במקרה של לכלוך ברכב, נזק חדש או כל בעיה שהיא, בטרם הנעת הרכב יש 

לדווח למוקד אוטותל.

שיתוף הפעולה שלכם חשוב לנו
שיתוף הפעולה שלכם בכל תקלה או בעיה שהיא חשוב לנו מאוד על מנת שנוכל 

לתקן את הליקויים ולשפר את השירות. 
זכרו, אתם העיניים שלנו בשטח ואנו סומכים עליכם שתבצעו את בדיקת הנזקים 
ברצינות, בסבלנות ובתשומת לב – כפי שהייתם נוהגים אם היה זה רכבכם הפרטי.

דיווח נזקים
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לשם נוחות השימוש וחוויית הנהיגה, הותקנו בממשקי המשתמש שלל אמצעים 
טכנולוגיים שיהפכו את חוויית הנהיגה לאולטימטיבית:

עצירת ביניים 
עושים סידורים ויש לכם עצירות בדרך? חונים, לוחצים על כפתור "עצירת ביניים" 

ויוצאים לסידורים. בסיום עצירת הביניים חוזרים לרכב וממשיכים את הנסיעה. 
לתשומת לבכם, עלות דקת עצירת הביניים הינה 50% מדקת נסיעה רגילה.

 Waze
האפליקציה כבר מוטמעת במערכת, פשוט בוחרים יעד ונוסעים.

*שימו לב! אין לחנות עם רכבי השירות בחניונים תת-קרקעיים, שכן הדבר יוביל  
 לשיבושים בקליטת ה GPS ולקושי בהמשך הנסיעה ותפעול הרכב.

פנגו 
למקרה שתיקחו את אוטותל מחוץ לתל-אביב-יפו ותחפשו חניה. כל כלי הרכב 

שלנו מנויים לשירותי חניה בתשלום, כך שתוכלו לחייג לפנגו ולהפעילו בעת 
הצורך. שימו לב שאתם חונים במקום מותר, בהתאם להסדרי החניה הרלוונטיים.

 Bluetooth
תוכלו להישאר מחוברים, לנהל שיחות ולהישאר מרוכזים בכביש. 

מענה מהיר במוקד השירות בנגיעת אצבע 
לחיצה אחת על המסך ותוך שניות ספורות תקבלו מענה מנציגי השירות שלנו 

בדיבורית. אנחנו זמינים עבורכם 24/7.

בזמן הנסיעה
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פריסת חניות אוטותל 
כדי שיהיה לכם היכן לחנות, שמרנו ברחבי העיר חניות ייעודיות לכל רכבי 

אוטותל.

חונים בחופשיות 
חניות אוטותל הקרובות אליכם תפוסות? אתם יכולים לחנות גם בכל כחול-לבן 

בעיר.

ניווט לחניה
סיימתם את הנסיעה ואתם רוצים למצוא מקום חניה פנוי? לחצו על כפתור 

 Waze נווט לחניה" באפליקציה או במסך המולטימדיה שברכב, ונווטו בעזרת"
אל מחוז חפציכם. 

 
סיום נסיעה

סיימתם את הנסיעה? זכרו ללחוץ על כפתור "סיים נסיעה". 
הלחיצה עוצרת את מונה הדקות ומשחררת את הרכב לבאים אחריכם.

לפני שאתם יוצאים שימו       ש:
לחצתם ״סיום נסיעה״ •
הוצאתם את המפתח מחוץ לסוויץ' •
לא שכחתם כלום ברכב •
קיפלתם מראות •
נעלתם דלתות •

חניה

!
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* המחירון המלא נמצא באתר האינטרנט שלנו בסרגל הניווט התחתון

דברים שחשוב לדעת
תאונות 

שפשפתם את הפגוש ביציאה מהחניה? מישהו נתקע ברכב מאחור? הדברים 
הללו עלולים לקרות, אל דאגה! צרו קשר עם המוקד שלנו והנציגים ידריכו 

אתכם שלב אחרי שלב. 
 בנוסף, כזכור, תמצאו ברכב את טופס דיווח התאונה, אותו תוכלו למלא יחד 

עם פרטי צד ג' )אם היה מעורב( - ואנחנו נטפל בשאר. 
שימו לב - על טופס הדיווח לעבור אלינו תוך 24 שעות, באמצעות המייל או 

בכל דרך יצירתית אחרת.
תמונות זה עניין חשוב - על מנת שיהיה לנו כמה שיותר מידע, השתדלו לצלם 

תמונות ולהעבירן אלינו, אתם כבר יודעים איך ;(

ביטוח ביטול השתתפות עצמית 
במקרה והרכב יצטרך תיקון, תחויבו בתשלום השתתפות עצמית בגובה של 

עד 2,000 ש"ח. כדי שזה לא יקרה לכם, אנחנו מציעים שירות ביטוח לביטול 
ההשתתפות העצמית – בעלות של 99 ש"ח בחודש. 

לפרטים ולהצטרפות היכנסו לאתר שלנו, לאפליקציה או התקשרו 9133*.

מדיניות ביטולים
כדי שכלי הרכב יהיו זמינים עבורכם, הגדרנו מדיניות של עד 3 ביטולי נסיעה 

בשנה ללא עלות. פעולות הביטול הרביעית ואילך כרוכות בתשלום. 

ערכי השיתוף
כלי רכב שיתופיים, כשמם כן הם, תלויים בשיתוף פעולה הדדי בינינו לבינכם, 

ובינכם לבין כלל המנויים. 
צוותי התפעול שלנו דואגים לנקיון כלי הרכב ולמצב הדלק, כך שאתם יכולים 

לנסוע בראש שקט.
אנחנו סומכים עליכם שתשמרו על כלי הרכב במהלך הנסיעה ושתחזירו אותם 

במצב תקין וטוב כפי שהם היו כשקיבלתם אותם, כדי שגם הבא אחריכם ייהנה. 
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אתר הבית:
AUTOTEL.CO.IL

נציגי השירות שלנו זמינים עבורכם:

שינוי ועדכון המדריך למשתמש והתעריפים
אוטותל שומרת לעצמה את הזכות לתקן ולשנות את התקנון ואת התעריפים 
מעת לעת. במידה ותעשה כן, יישלח לדואר האלקטרוני של כל מנויי אוטותל 

פירוט המכיל את כל השינויים שנעשו, בתוך 14 יום מיום השינוי. כמו כן, 
יפורסמו התקנון והתעריפים החדשים באתר האינטרנט שלנו.

תוקף
התקנון יישאר בתוקף גם במקרה שתנאי המופיע מתגלה כלא חוקי, בלתי ניתן 

לאכיפה או לא תקף. במידה שהתנאי יתגלה כלא חוקי כאמור, הוא יבוטל.

ליצירת קשר ולהזמנות
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בדיקת נזקים ודיווח 
הגעתם לרכב? בצעו את בדיקת 

הנזקים ביסודיות ובסבלנות - כאילו 
היה זה הרכב הפרטי שלכם.

חניה מתחשבת 
החנו באחת מחניות אוטותל הייעודיות 

ברחבי העיר. לא מצאתם? החנו בכל 
מקום חניה חוקי אחר.

שמירה על ניקיון הרכב
סיימתם נסיעה? הקפידו שהרכב נקי 

ונעים לנסיעה, כפי שהייתם רוצים 
לקבלו בנסיעה הבאה שלכם.

קיפול מראות
הקפידו לקפל את מראות הרכב בטרם 

עזיבתכם את הרכב.

סיום נסיעה
הקפידו ללחוץ על כפתור סיום 

הנסיעה - על מנת לעצור את מונה 
הדקות ולשחרר את הרכב לבאים 

אחריכם.

עישון ברכב
חל איסור מוחלט על עישון ברכבי 

השירות.

הסעת בעלי חיים
חל איסור מוחלט על הסעת בעלי חיים 

ברכבי השירות.

נסיעה בנת"צ
הקפידו לא לנסוע בנתיבי תחבורה 

ציבורית  - האכיפה המשטרתית 
תוגברה משמעותית.

חניה במקום שאינו זמין לציבור 7\24
חניה בחניות פרטיות, חניונים 

בתשלום, חניונים תת קרקעיים, או כל 
מקום חניה שאינו זמין לציבור 7\24 

אסורה בהחלט.

הגינות ושותפות
מתן דיווח כוזב\אי דיווח, מתן כרטיס 

לאדם שאינו מנוי\שימוש ברכב ע"י 
אדם שאינו מנוי וכד' - הינם בגדר 

חריגה חמורה מתנאי השימוש.

never ever 5דגשים לשירות


