
 בשיטת ליסינג תפעול למתן שירותי השכרת רכבהזמנה להציע הצעות 
בשיטת  למתן שירותי השכרת רכבהצעות מבקשת  ,("החברה")להלן:  החברה לפיתוח גני תקווה בע"מ )חל"צ(

 י.ליסינג תפעול

שוטפת, טיפולים ותיקונים ברכב. כן תכלול ההתקשרות ביטוח ביטוחי  כלי רכב, תחזוקתרות יכלול השכרת שיה
 ורישוי שנתי לכל תקופת ההתקשרות.ומקיף חובה 

, על פי תנאי החברהרכב בפועל לידי  יממועד מסירת כל (חודשים 36שנים )התקשרות היא לתקופה של שלוש 
 קילומטר. 40,000 -המבוקשת מכסת הקילומטרים השנתית  .הליסינג

התמורה שתשולם בין השירות תהא דמי שכירות קבועים הכוללים את הרישוי, ביטוחים ואחזקה שוטפת. כן תכלול 
 התמורה ביטול השתתפות עצמית והחזרת מצב לקדמותו.

)כולל מע"מ(.  190,000א עד י( הוכולל תוספות )כולל אגרת רישוי שעלותםמלאי ביש להציע הצעות לדגמים ש
 אין או היברידי.-עדיפות לרכב פלאג

 ביותר יםהמיטבילעמידה בתנאים הקבועים בהזמנה ועל פי ההצעה שתיתן את התנאים ההצעות יבחנו בהתאם 
 יובהר כי החברה רשאית לא לקבל הצעות כלל.. לחברה

סכם חתום ימי עבודה ממועד הוצאת הזמנה או ה 14הזוכה נדרש להעמיד את הרכב הנבחר לרשות החברה, תוך 
 על ידי מורשי החתימה של החברה.

 הוראות טכניות נוספות: 

 לחברה מבלי שהזוכה יבצע שינויים כלשהם במפרטי היבואן, אלא אם נדרש על ידי החברה ריימסרכב  .1
צמיגים מקוריים של היצרן(. הנ"ל תקף גם לגבי על מערכת אחרת או אבזור אחר שנכלל במפרט  5)למשל, 

  היבואן לדגם הרכב.

ברכב  ועם התקנת מערכת של חיישנים אחוריים.)כולל שלט נוחות( סטים של מפתחות  2עם  ריימסהרכב  .2
  תותקן מערכת למניעת תאונות כגון מוביליי או שוות ערך.

אביזרים ובתוספות מקומיות, , בבמוסכים מורשים לבצע תיקונים וטיפולים שוטפים ברכב שיידרהזוכה  .3
הזוכה יהיה אחראית לתיקון על נזק  כולל שירותי הובלה והחזרת החברה לחברה. הרכב יוחזר כשהוא נקי.

 או פגם ברכב שנגרם מכל סיבה שהיא לרבות קלקול, תאונה, פריצה, שריפה וגרירה.

 יהיו מקוריים או מורשים על ידי היבואן.ברכב לפים שיותקנו הח .4

החברה תהיה רשאית להתקין התקן תדלוק אצל מתדלק מורשה או לבצע כי הזוכה יבצע את ההתקנה  .5
  בעצמו, בהתאם להנחיות החברה.

 ברכב יותקן קודן, לבקשת החברה.  .6

 פת ההתקשרות.צמיגים מכל סיבה שהיא, במשך כל תקו 4השירות יכלול החלפת עד  .7

כן יעמיד הזוכה מוקד טלפוני שירותי חילוץ וגרירה עם זמן המתנה שלא יעלה על שעתיים.  ויינתנלרכב  .8
 לצרכי מתן שירות לנהגים.

לרכב מבחן שנתי )ככל שנדרש( כולל הכנת הרכב, שינועו לצורך המבחן והעברתו למבחן כולל הזוכה יבצע  .9
 תשלום אגרה. 

הזוכה מתחייב להעמיד לרשות החברה רכב חלופי במקרה בו הרכב אינו בר שימוש אצלה  –רכב חלופי  .10
יחד עם נטילת הרכב המקורי. הרכב החלופי  ריימסלרבות במקרה של טיפולים שוטפים / תיקונים. הרכב 

ימים שבסיומם, ככל שלא התקבל הרכב המקורי, תקבל החברה רכב  30יועמד לרשות החברה למשך עד 
 בוע אחר, שווה ערך לרכב המקורי.חדש ק

אינו יכול להתגלות החברה, שימים ממועד מסירתו של כלי הרכב לידי  30במקרה של פגם שהתגלה בתוך  .11
לחברה יחשב כאילו לא נמסר כלל  בבדיקה הנערכת על ידי אדם שאינו איש מקצוע, יוחזר הרכב לזוכה והוא

 ולא תשולם בגינו כל תמורה לזוכה. 

ימים מראש ובתנאים  30הזוכה יאפשר לחברה לבטל את ההתקשרות בהודעה של  –אפשרות ביטול  .12
 ההשנייחודשי חכירה. במהלך שנת החכירה  3בתשלום בגובה  –הבאים: במהלך שנת החכירה הראשונה 

 בתשלום בגובה חודש חכירה אחד. –חודשי חכירה. במהלך השנה השלישית  2בתשלום בגובה  –
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