
 מחירון אוטותל נספח ג' : 
 1.11.20*תקף החל ממועד 

 

  .יפו-אביב שירות שיתוף כלי הרכב של עיריית תל –באוטותל שונות עבור השימוש לפניכם פירוט העלויות ה
, שניים ללקוחות פרטיים ושניים ללקוחות עסקיים. מסלולים לבחירתכם  קיימים ארבעהתוכלו לראות כי 

 הבאות:ם, ייהנו מההטבות ימנויים אשר יצטרפו למסלולים הפרטי

 מנויי השירות נהנים מפטור מלא בדמי מנוי בחודש הראשון, וישלמו רק על דקות השימוש!  •
גבוה"  משתמשי השירות במסלול "הילוך ,1.11.20-החל מ ?מחזיקים בכרטיס תושב העיר "דיגיתל"  •

 . ן ללא דמי מנויחודש הראשום ו שלושה חודשימשך ₪ לחודש ל  40זכאים להטבת הצטרפות 
ש"ח  10משתמשי השירות במסלול "הילוך נמוך" המחזיקים בכרטיס דיגיתל, זכאים להנחה של  •

 בדמי המנוי החודשיים החל מהחודש השני, אשר יוחזרו לזכות המנוי כנגד נסיעות. 
 

כל זמן  הטבות אלוהחברה רשאית להפסיק ההטבות אינן ניתנות לצבירה. הטבות דקות נסיעה תינתנה כנגד נסיעות בלבד. )

 מחירון השירות(  –שפרסמה הודעה על כך ושסעיף זה הוסר מנספח ג' 

 :מסלולים
 מסלולים עסקיים  מסלולים פרטיים  

 "הילוך גבוה" "הילוך נמוך" "הילוך גבוה" "הילוך נמוך" 

  פחות לנוסעים   למי מומלץ? 

 דק' בחודש  60-מ

 מעללנוסעים  

 דק' בחודש 60

 נהגים 9-20 נהגים 8עד 

 **  ₪199 **   ₪99 ₪   40 ₪   10 ם ידמי מנוי חודשי

 **  ₪1 ** ₪  1 ₪   1.2 ₪   1.7 דקת נסיעה 

ביניים עצירת   דקת 
לשימוש   ושמירתו  הרכב  )חניית 

 אותו המנוי בלבד(

0.85   ₪ 0.6   ₪ ₪0.5  ** ₪0.5  ** 

רכב  שריון   דקת 
ל  הראשונות,   15-)מעבר  הדקות 

 אשר הינן ללא עלות( 

0.85   ₪ 0.6   ₪ ₪0.5  ** ₪0.5  ** 

 ₪ בכל המסלולים 3בסך  נההישטח הפעלת השירות* גבולות  דקת נסיעה מחוץ ל
 . , אזור אשדוד7וכביש    41כביש    –בדרום  .  6כביש    –, אזור נתניה. במזרח  57כביש    –צפון  * להלן הגבולות:  

 .** מחירי דמי המנוי ודקות הנסיעה המפורטים בעמודות המסלולים העסקיים אינם כוללים מע"מ

 חיובי בסיס: 
 ללא עלות ... .................ת הראשונות .................................ודק 15-מחיר שריון הרכב ל •

 ₪  5        ...................... ...................[...בחוזה השימוש 8ביטול הזמנה ]בהתאם לסעיף  •
  ₪  2,340 ..................................... .................... ....גובה השתתפות עצמית.................. •

 במקרה של תאונה 

 ₪  59       ........................................ימים............ביטוח ביטול השתתפות עצמית לחודש  •
 בהתאם להסכם השירות

 

 

 חיובים בגין שימוש חורג:



 מחירון אוטותל נספח ג' : 
 1.11.20*תקף החל ממועד 

 

 ₪   75     ............................................. הסבת דוח תנועה/חניה.................. עלות •
לכלוך   • ₪    45     .................................... ....ברכב...................................השארת 

 ידי במקום.תם של אנשי התפעול לצורך ניקוי מלכלוך אשר נגרם על ידי מנוי שלא במסגרת השימוש הרגיל ברכב ואשר מצריך הגע
₪    180   ................................... ........  ................... .חריג ברכב................. וךלכל •

 עישון ברכב/בעלי חיים.  -ואשר מצריך שליחת הרכב למכון ניקוי. דוגמא וי שלא במסגרת השימוש הרגיל ברכב לכלוך חריג אשר נגרם על ידי מנ
₪    450     ............................. .... ..................ניקוי כימי..  באופן המחייברכב  הלכלוך   •

 לכלוך חריג אשר נגרם על ידי מנוי שלא במסגרת השימוש הרגיל ברכב ואשר מצריך שליחת הרכב לניקוי כימי. 
 ₪   75   ...  ................................ ...לא על פי כללי תקנון המשתמש..........ששימוש  •
לתקנון  • בניגוד  ו/או  סביר  לא  משימוש  שנגרמה  מתקלה  כתוצאה  הרכב  חילוץ 

 על פי מחירון חברת שגריר   ..................................................................המשתמש
 חניה מחוץ לשטח הפעלת מערך שיתוף הרכבים, אשר מצריך את שינוע הרכב על  •

 על פי מחירון חברת שגריר      .................................................................ידי החברה

חניה בתוך שטח הפעלת מערך שיתוף הרכבים, אשר אינו מאפשר לשאר המנויים   •
 ₪   250   ..................................................  .... .... ......................להשתמש ברכב

 לדוגמת חניה פרטית עם/בלי שער, חניה בחניון בתשלום וכדומה. 
₪   20     .............................  .  ................................חדש........  הנפקת כרטיס חכם •

   בעקבות אובדן / גניבה
 ₪    100    ........  ............................................ בדיקה/דיווח על נזקים...................אי   •
 ללא עלות.................................  ............. ..............הסבת חיוב כבישי אגרה וחניה. •

 הנסיעה בלבד.הסבת החיוב תתבצע ללא עמלה, וגובהו יהיה עפ"י עלות אגרת 
 ₪    490   ...............................................................רכב.................האובדן מפתח   •

 האותיות הגדולות: 

 לכל מועד: יום, לילה וסוף שבוע  המחיר לדקה הוא קבוע •

 מבין השנייםהחיוב יתחיל מרגע הנעת הרכב או חמש דקות לאחר פתיחת הדלתות, המוקדם  •

נסיעה, נעילת הדלתות הסיום  כפתור  על    לחיצהכיבוי מנוע הרכב,    -התנאים הבאים    4בהינתן  החיוב יסתיים   •

  -ם הנ"ל  יפו. אם עזבתם את הרכב ולא התקיימו כל התנאי-אביב-וכן הימצאותו של הרכב בגבולות העיר תל

 . SMSבהודעת  קבלו על כך התראה למכשירכם הנייד החיוב ימשיך ות

 של בעל המנוי.  כרטיס המנוי הינו אישי ואסור להעבירו! העברת הכרטיס תגרום לביטול הכיסוי הביטוחי •

הקפידו להזמין רכב רק כשאתם זקוקים לו. ביטול הזמנת הרכב בפעם הראשונה הינו    :ביטול הזמנת נסיעה •

ביטולים    ]מונהשקלים עבור כל ביטול.    5  -תחויבו בזו ואילך  . מפעם  שלישיתעד הפעם ה ללא תשלום וכך גם  

 מתאפס כל שנה קלנדרית[

 ואף יותר ]הוא של עוד כמה אנשים[., פשוט תשמרו על הרכב כאילו היה שלכם  בגין שימוש חורג  םלגבי חיובי •

 על שימוש מסוג זה אישחייב אנו ממש אבל ממש לא רוצים ל

 כוללים מע"מ (אלא אם צוין אחרת) כל המחירים •

 נסיעה נעימה. *9133זמינים לכל דבר במוקד השירות שמספרו 


