
 
 

www.klicco.info / 

 לשאול / לוודא:
 |  האם האביזרים הנוספים סופקו?  ?תיבת ההילוכים היא כפי שהוזמן האם ☐

 האם ישנה השתתפות עצמית?|    הרכב?גניבת  / אובדן / ויכסה נזק תקףהביטוח  האם ☐

 ?איפה רוכשים אותן/  על הרכב כברהן האם ? לנסיעה בכבישי ובערי האזור צריךאילו מדבקות  ☐

 אליהן תחצו עם הרכבמדינות את חברת ההשכרה על הלעדכן יש  ☐
 חניה?מהם כללי החניה באזור?  |  איך רוכשים כרטיס חניה או מסמנים זמן תחילת  ☐

 __________ מה המספר של המשטרה?__________  |  שירותי החירום הרפואיים? )מד"א...( ☐
 

 גלגל רזרבי:
 (? ק'ג)ומגבה  ?כולל מפתח ברגים מתאים? ברכב גלגל רזרביהאם יש  ☐

 ?אז האם אפשר לבקש שיהיה או להחליף רכב -אם אין גלגל  ☐

 '?Fastאולי מיכל מילוי מהיר ' ?תיקון תקר כולל קומפרסורהאם יש ערכת  -במידה ולא  ☐

 
 ?/ נזק / גניבה מה עושים במקרה תאונה

 ? ______________________מודיעים ואיךלמי   ☐     
 האם נדרש אישור משטרתי? ______________________  ☐     

 להכיר מראש את תנאיו למקרים אלו.יש  –במידה ויש לכם ביטוח השתתפות עצמית נפרד           
  ?תקעיי ומה עושים עם הרכב אם הוא ,למי קוראים ?מה עושים במקרה של תקלה ברכב   ☐     

 ( _______________________________________ כולל התייחסות לתקר בגלגל)           
 דלק:
  ? _____________בתחנות? איך הוא נקרא / כתוב רכב שלכםהדלק בסוג מה  ☐

 ____________ ?(צריך? )ואיך מוסיפים איך יודעים מתילשים? איזה תוסף צריך האם / לרכבי דיזל:  ☐

 ____ __________ ?איפה התחנה הכי קרובה לנמל ומה שעות פעילותה   ☐
  _______? __האם החוזה דורש החזרת מיכל מלא   ☐

 
 החזרת הרכב:

 )ולוודא שהתאריך מתאים לחוזה( ________________ ואיך נכנסים לחניון? לאן מחזירים  ☐

 ? )והיכן הוא( _________________Key Box-האם יהיה נציג או שיש לשלשל את המפתח ל  ☐

 
 אם מתכוונים לנהוג בתנאי חורף:

 ______________________________ מתאימים?אילו צמיגים יש על הרכב כרגע ולמה הם   ☐

 __________________האם יש שרשראות שלג ואיך מרכיבים אותן? _________________ ☐

צ'קליסט בדיקות ושאלות לאיסוף הרכב 
 השכור

 תף מסמך זה בכל דרך כל עוד לא מבוצעת בו עריכהמותר לש
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 לבצע כשנכנסים לרכב ולפני שנוסעים:

 לבקש שיתועדו בכתב. –ולראות אם יש נזקים, אם כן  ,בעיקר מבחוץ ,לעבור על הרכב בקפדנות ☐

 .כולל מבפנים, בתנאי תאורה טובים, מכל כיווןלצלם אותו  ☐

ואם חסר אז להודיע ולבקש ', צלחות גלגלים וכד כיסוי תא מטען, מצתים, לוודא האם יש שטיחונים ☐
 .שיירשם

 .דלק+ מ "לצלם מד ק ☐

 .ו בקלותהמקום אז לסמן בתוכנות הניווט את המיקום כדי לנווט אליאם מחזירים לאותו  ☐

 לוודא שאתם יודעים איך לכוון מראות וכסאות, מיזוג, רדיו, שפה במערכת הניווט, קרוז קונטרול. ☐

  המטען שלכם.כל שאפשר בקלות להעמיס את  ☐

  .אם ישנם שמצליחים לחבר בצורה בטוחה את כסאות הילדים ☐

 בעת החזרת הרכב

 :לצלם את הרכב

 ואביזרים שנמצאים ברכב ,ק"מ, מד מד דלק, כולל מבפנים כעדות לניקיונו ושלמותו ☐

 מבחוץ כמה שאפשר חד וברור מכל כיוון כעדות לתקינותו  ☐

 את הרכב חונה בחניה ואת מספרה )עדיף מרחוק ושרואים את מספרו(. ☐

 טוב שאין כלום ברכב ושהוא נקי ומסודר ככל האפשר.לוודא טוב  ☐

 ��מפתח... הלנעול ולהחזיר את  ☐

 תכם על הרכב ולאשר את תקינותו ושלמותו.לבקש מנציג החברה לעבור א -פשרי אם א ☐
 

 
 קישורים שימושיים לשוכרי רכבים

 

 

 הערה

אך אינו מחליף את אחריות הנהג ונוסעיו , ככלי עזר לטיול מהנה ונטול תקלות אתרי קליקוידי -המידע שלעיל מוגש על

אחראים לכל נזק שייגרם בעקבות אי עמידה בדרישות אלו איננו . הביטוח כדומה, חוזה ההשכרה, לעמידה בדרישות החוק

 .או בעקבות השימוש במידע שבמסמך זה/ו

השכרת למדריך השלם ל
 ...לחצו כאן -רכב 

 

להשכרת רכב בכל העולם 
כנסו לאתר יפות עם הנחות 

 '...Pro'קליקו 

 (KLC40לאתר:  הנחהקופון )

 תף מסמך זה בכל דרך כל עוד לא מבוצעת בו עריכהמותר לש

ביטוח יש לכם וודאו ש
כיסוי ו ,טובנסיעות 

 'השתתפות עצמית'
 :השכור לרכב

 כאן... הסבר והכוונה

חבילת דאגו מראש ל
כדי  SIMכרטיס  /אינטרנט 

מידע  אתרלנווט ול תוכלוש
 :בזמן הנסיעה

רטיסי להשוואה בין כ
SIM... 
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