
                                             

 

 האוניברסיטה העברית בירושלים
 יחידת רכש ולוגיסטיקה

 

 חירוןמ

 

 אלדן תחבורה

 

קבוצות 

רכב 

 באלדן

 סוג רכב

מחיר מעודכן 

09/2021 

 לא כולל מע"מ

סוג רכב או 

 דומה

E  208פיגו  89.43 2רכב מקבוצת רישוי 

F 
 93.83 3רכב מקבוצת רישוי 

סובארו 

 אימפרזה

MS  4אאודי איי  184.98 6מקבוצת רישוי רכב 

EH 
 93.83 2רכב היברידי מקבוצות רישוי 

הונדה גאז 

 היברידי

XH  פריוס היברידי 113.58 4רכב היברידי מקבוצות רישוי 

MH 
 124.87 5רכב היברידי מקבוצת רישוי 

קיה אופטמה 

 היברידית

KX 

נוסעים מקבוצת  7-רכב נוסעים ל

  6רישוי 
232.07 

 שברולט וויאגר

 

 

 המחירים כוללים ביטוח. •

 .מע"מ כולליםהמחירים  •

 המחירים הינם ללא הגבלת ק"מ. •
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 אמנת שירות

 הערות החיוב אמנת שרות נדרשת נושא

מסירת רכב עד  מסירת רכב 

שעתיים ממועד 

 ההזמנה 

איחור במסירת הרכב )מעבר 

לשעתיים ממועד ההזמנה( יחייב 

בגין  חדשים שקלים 100בקנס של 

 כל שעה נוספת או חלק ממנה. 

איחור במסירת הרכב העולה 

שעות מהווה הפרה  5על 

 .יסודית של ההסכם

איחורים בחודש,  5הצטברות 

שכל אחד מהם עולה על 

 שעתיים, מהווה הפרה יסודית.

החלפת רכב 

 עקב תקלה 

 - להחלפת רכב עד 

שעות ממועד  3

 ההודעה על תקלה

 3 -ל איחור בהחלפת הרכב )מעבר 

שעות ממועד ההודעה על התקלה( 

 שקלים 100 יחייב בקנס של

בגין כל שעה נוספת או חלק  חדשים

 ממנה. 

איחור בהחלפת הרכב העולה 

שעות מהווה הפרה  5על 

 יסודית של ההסכם. 

איחורים בחודש,  5הצטברות 

 3שכל אחד מהם עולה על 

 , מהווה הפרה יסודיתשעות

 .ההסכם של

 ורישוי טיפולים

 לרכב

 בשכירות

 ממושכת

הרכב  החזרת

מטיפול או מבחן 

רישוי תוך יום לכל 

 המאוחר 

בהחזרת הרכב שמושכר  איחור

לתקופה ממושכת עם התקני 

 ליוםהרכב מעבר  מינהלתדלוק של 

 100מיום המסירה יחייב בקנס של 

 שקלים חדשים ליום או חלק ממנו. 

בהחזרת הרכב  איחור

שכר לתקופה ממושכת שמו

 מינהלעם התקני תדלוק של 

 מיום  ימים 5 -הרכב מעבר ל 

 הפרה מהווה, המסירה

 . יסודית

כלי רכב שגילם מעבר   עד שנתיים גיל הרכב

 .לא יתקבלולשנתיים 

ל סוג הרכב ע

י חתך נפח פ

 מנוע

יסופק בהתאם 

 להזמנה 

אין רכב בהתאם להזמנה, אם  

יינתן רכב משודרג מקבוצת 

חיוב גבוהה יותר ללא תוספת 

 במחיר.
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 הערות החיוב אמנת שרות נדרשת נושא

רכב  אספקת

בסניף 

 המבוקש 

המוזמן יימסר  הרכב

 בסניף המבוקש 

 כאמור רכב קיים לאבמקרה שבו 

 הזוכה באחריות, המבוקש בסניף

 לסניף אחר מסניף הרכב את לספק

 במוגדרות הזמן במגבלות המבוקש

, שמונה קריית באזורים למעט לעיל

 ואילת שבע באר, כרמיאל, טבריה

 שם(, אליהם הסמוכים באזורים)או 

 . שעות 6 עד הוא האספקה מועד

 

 הסבת אי

 דוחות

 רשות/תעבורה

 מקומית 

להיות  הדוח על

מוסב על שם 

המשרד המזמין ועל 

 .פ שלו. הח

למשרד  הדוח הסבת ביצוע אי

הרכב  למינהל חושליחת הדו

 500הממשלתי יחייב בקנס של 

שקלים חדשים דמי טיפול ובעלות 

 .עצמו חהדו

 

תקרים  תיקוני

והחלפת 

 צמיגים 

 שעה תוך יתקיימו

 התייצבות ממועד

 בתחנת הרכב

 .(התקרייה) השירות

 בהחלפת או התקר בתיקון איחור

 על קנס ₪ 100 - ב יחייבו הצמיג

 איחור או חלק ממנה. תשע כל

 

 


