
 שלום רב,
 

מחלקת רכש ולוגיסטיקה מבקשת לעדכן בנושא האפשרויות העומדות בפני היחידות בתחום השכרת 
 רכב.

 
 .עקב שינויים בענף הרכב, הסכם חשכ"ל עם חברת שלמה תחבורה מוקפא עד להודעה חדשה

 
 במסגרת הסכם חשכ"ל, ניתן להזמין רכבים להשכרה מחברת אלדן (הסכם בסאפ מס.

4600000001 .( 
 

במידה ובאלדן אין רכבים זמינים, קיימת אפשרות להזמין רכב מחברת 'בסט' או 'ליס פור יו', לפי 
 הצעות המחיר המצורפות (לא במסגרת חשכ"ל) ללא פיקדון וללא הפקדת כרטיס אשראי.

 
בלת אפשרות נוספת, במקרה שאין רכבים זמינים או רכבים שמתאימים לדרישות, ניתן לפנות לק

 במקרה זה נדרש להשאיר פרטי כרטיס אשראי אישי. –הצעת מחיר מחברות נוספות להשכרת רכב 
 
 
 



 

 

 

 9.8.2021תאריך: 
                                              עודד     לכבוד:

 האוניברסיטה העברית ירושלים :לקוחשם 
    500701610  מספר ח.פ/ ע. מורשה:

 ירושלים  כתובת:
 עודד    שם איש הקשר:

    025422002או 054882099   טלפון: 
E-mail:  odedsha@savion.huji.ac.il  

 
 א.ג.נ

  הצעת התקשרות לשכירות רכב הנדון:

 
 

U4LEASE יות הרכב הגדולות מיבואנקבוצת קרסו מוטורס, היא חברת השכרת הרכב וליסינג מ
 בישראל.

 
U4LEASE כגון: םשירותימגוון  מציעה 

  השכרת רכב •

 ליתפעוליסינג  •

 ליסינג פרטי וליסינג מימוני  •

 רכב מיד ראשונהמכירת  •
 

 את הטוב ביותר בכל התחומים:החברה מעניקה לך 
                בהתאמה אישית מעוליםתנאים │  מסלולים אטרקטיביים │ מחירים משתלמים במיוחד

 .רלוונטישירותים נוספים בכל תחום מגוון   │  טיפול צמוד וקבוע לאורך זמןשירות ו
 
 
 

 מבין את צרכיו המשתנים של כל לקוח ומציע מגוון של פתרונות בהתאמה אישית. U4LEASE הצוות של
  עבורך ועבור העסק שלך. –אני מבטיחים לך את העסקה הטובה ביותר 

 
 
 
 

           ________________________ 
 חתימה + חותמת         

  



                                                                                                             

 

 :צעתנו לבקשתכםלהלן ה

 קבוצת
 רכב

 סוג כלי הרכב
 )או דומה(

תעריף 
 יומי

 ימים 1-2

תעריף 
 שבועי

 ימים 3-29

 תעריף חודשי
 ימים( 30)

השתתפות דמי 
 עצמית

עלות  חריגת 
 ק"מ

B 
, ניסן מיקרה, קיה I10יונדאי 

 פיקנטו
 סופר מיני

136 ₪ 130 ₪ 2,290 ₪ 1,709 ₪ 1.05 ₪ 

C 
, רנו 2, מאזדה סוזוקי באלנו

 סיאט איביזהקליאו, 
 מיני משפחתי

145 ₪ 138 ₪ 2,520 ₪ 1,709 ₪ 1.05 ₪ 

C+ 
יונדאי רנו קליאו סטיישן סולר, 

I25 , 
 בינוני +

147  ₪ 142  ₪ 2,690  ₪ 1,709  ₪ 1.05  ₪ 

D 
, טויוטה קורולה, רנו 3מאזדה 

 מגאן גרנד קופה 
 משפחתי

153 ₪ 145 ₪ 3,100  ₪ 1,709  ₪ 1.05 ₪ 

E 

 ו מגאן, רנ1.6קיה ספורטג' 
גרנד קופה טורבו דיזל, 

 , פורד פוקוסCX3מאזדה
 משפחתי +

158 ₪ 150 ₪ 3,450 ₪ 1,709 ₪ 1.27 ₪ 

F 
, טויוטה אוונסיס, 6מאזדה 

 ניסאן אלטימה
 מנהלים

255 ₪ 239 ₪ 3,990 ₪ 2,564 ₪ 1.27 ₪ 

G 
 סקודה סופרב, יונדאי  סונטה

 מנהלים +
280 ₪ 270 ₪ 4,150 ₪ 2,564  ₪ 1.27 ₪ 

H 
 אינפיניטי, ניסן מקסימה

 יוקרה
710 ₪ 698 ₪ 9,390 ₪ 3,419 ₪ 1.98 ₪ 

I 
 טויוטה וורסו, שברולט אורלנדו

 מקומות 7
307 ₪ 290 ₪ 4,400 ₪ 2,564 ₪ 1.50 ₪ 

J 
, מיצובישי X-TRAILניסן 

 אאוטלנדר, טויוטה פריוס פלוס
 suv מקומות 7

368 ₪ 349 ₪ 5,900 ₪ 2,564 ₪ 1.50 ₪ 

K 
 לודג'ידאצ'יה 

 מקומות ידני 6
250 ₪ 240 ₪ 3,650 ₪ 1,709 ₪ 1.50 ₪ 

N 
רנו קנגו,  סיטרואן ברלינגו,

 דאצ'יה דוקר
 מסחרי קטן

225 ₪ 215 ₪ 3,850 ₪ 1,709 ₪ 
1.50 ₪ 
 

M 
 ברלינגו מקסי

 מקומות ידני 8
285  ₪ 285  ₪ 4,000 ₪ 2,564  ₪ 1.50  ₪ 

P 
 D-MAXאיסוזו 

X44 דבל קבינה 
600 ₪ 500 ₪ 6,800 ₪ 2,564 ₪ 1.98 ₪ 

Z 
 

, ניסן קאשקאי, CX5מאזדה 
 יונדאי טוסון, רנו קאדג'ר

XV 1.6 סובארו 
SUV 

285 ₪ 255 ₪ 4,400 ₪ 2,564  ₪ 1.98 ₪ 

Z+ 
 

 cx-5  ,xv 2.0מאזדה 
 ניסאן קשקאי

Suv primum 
400 ₪ 380 ₪ 4,900 ₪ 2,564 ₪ 1.98  ₪ 

                  דגמי הרכב עשויים להשתנות מעת לעת.*                                                                                     
                      

  

 

 



                                                                                                             

 

 חתימה + חותמת                         

                                                                                     _______________________ 

 

 המחירים כוללים

( למעט השתתפות עצמית כמפורט לעיל. למרות האמור TP –ו  CDWביטוח חובה, כיסוי ביטוחי כנגד תאונות וגניבות ) •
 בסעיף זה. נזק למרכב התחתון, צמיגים, שמשות, אינם כלולים בכיסוי הביטוחי וישולמו במלואם על ידי השוכר.

 שירותי דרך ורכב חלופי במידת הצורך בכפוף לנוהלי החברה. •

ק"מ,  4000עסקאות חודשיות קיימת הגבלה של ק"מ ליום, ב 250בעסקאות ליום אחד או יומיים קיימת הגבלה של  •
 בעסקאות חודשיות חריגת הק"מ תחויב חודש בחודשו.

 למען הסר ספק, יובהר, כי מגבלת הק"מ הנה עבור כל חוזה ) רכב( בנפרד, לרבות רכבים חלופיים באותו חוזה. •

 חריגה ממכסת הק"מ תחויב בהתאם לסוג הרכב ועל פי המפורט לעיל. •

שמורה הזכות לשנות את תעריפי השכירות בהתאם לשיקוליה בלבד וזאת בהודעה מראש של לפחות  לחברת ליס פור •
 ימים מראש. 7
 

 המחירים אינם כוללים

 מע"מ כחוק  •

 תשלומי דוחות חניה, תעבורה וכבישי אגרה בתוספת דמי טיפול הנהוגים בחברתנו. •

ר יחויב בעלות הדלק החסר בתוספת דמי שרות אשר דלק בגין החזרת רכב שאינו תואם את מצב יציאת הרכב . כל חוס •
 יעודכנו על ידי החברה מעת לעת.

 

 תנאי ההשכרה

ההשכרה כפופה לתנאי חוזה ההשכרה הסטנדרטי של ליס פור יו, למילוי כל הוראות החוזה ולהוראות פוליסת הביטוח  •
 במלואם.

 משעה יחויב ביום נוסף.שעות או חלק ממנו, איחור בהחזרת הרכב למעלה  24יום השכרה הינו  •

 בעלי רישיון נהיגה תקף ושאינם נהגים חדשים. 24רשאים לנהוג ברכב נהגים מעל גיל  •

 יום( תחויב על פי תעריף מתאים )יומי, שבועי וכו'(. 30 –במקרה של השכרה לתקופה קצרה )פחות מ  •

אשר יחשב כנהג ברכב( . כל )  ר שפרטיו מופיעים בחוזה השכרההשימוש ברכב הינו באחריותו הבלעדית של השוכ •
 אדם נוסף המבקש לנהוג ברכב חייב להציג רישיון נהיגה בתוקף ולהירשם כנהג נוסף בחוזה ההשכרה.

 
 

 תנאי תשלום

 המחירים הנם בש"ח והתשלום יבוצע עפ"י הסכם. •

 אמצעי תשלום : הוראת קבע / כרטיס אשראי )הקף בעיגול את הנכון( •

יום מתאריך לקיחת הרכב.  בהשכרה יומית/שבועית : בתום  30בהשכרה חודשית: בתום   -  תנאי תשלום: תשלום מיידי •
 חוזה ההשכרה .

 במידה ולא תועבר הוראת קבע עד לתאריך החיוב יחויב כרטיס האשראי. •

כרטיס אשראי, שוכר הרכב חייב להיות הבעלים של כרטיס האשראי ועליו להיות נוכח בזמן החתימה על  –בטחונות  •
 וזה.הח

נותן בזה את הסכמתו להעביר אליו חומר שיווקי ו/או פרסומי ו/או עדכונים אחרים בקשר עם שירותיה של השוכר  •
לפי הפרטים שמסר לה ו/או פרטיו המצויים ו/או החברות הנוספות הנכללות בקבוצת קרסו מוטורס בע"מ, המשכירה 

הובהר לי כי כל המידע אודות האיסוף, השימוש . SMSברשותה, לרבות באמצעות דואר, דואר אלקטרוני או הודעת 
www.lease4u.co.il  השמירה וההעברה שלה מידע על ידי החברה נמצא במדיניות הפרטיות שלה באתר שכתובתו

המשכירה ו/או הקשורים  בנוסף, השוכר בזה את הסכמתו כי חשבוניות בגין שירותיואני נותן את הסכמתי אליה. 
  ישלחו אליו בדואר אלקטרוני בלבד, לפי הפרטים שיימסרו על ידו ו/או המצויים בידי החברה.  להסכם זה,

 
 כתובת המייל : _____________________

         

http://www.lease4u.co.il/


                                                                                                             

 

   ________________________ 
 חתימה + חותמת                                                                                                                      

 

 

 

 

 אני הח"מ, מאשר בזאת התקשרות זו בכפוף למפורט במסמך זה

חתימה וחותמת  תפקיד מס' ת.ז/ח.פ שם מורשה החתימה הלקוחשם  תאריך
 התאגיד

      

 

 

 

 

 בברכה,                                                                   

 

 שרית ליבוביץ                                                                            

    

 

 Lease4u.co.ilRentacar@ לשלוח למייליש  את הטפסים



 
 

 

 

 

 

 

 

 מחירון מעודכן עבור האוניברסיטה העברית
 

 מחיר יומי  סוג רכב קבוצה
מחיר 
 שבועי

מחיר 
 חודשי

השתתפות 
 עצמית

  ₪ I10 ₪ 145 ₪ 850 ₪ 2,250 2000פיקנטו /  מיני

 סופר מיני
/  I20יונדאי 
  ₪ 2000 2,350 ₪ 950 ₪ 155 ₪ קליאו

   ₪ 2500 2,750 ₪ 1,150 ₪ 185 ₪ קורולה / סנטרה משפחתי

 מסחרי
רנו קנגו / 

  ₪ 3000 3,500 ₪ 1,470 ₪ 245 ₪ ברלינגו

 3,500 ₪ 1,400 ₪ 250 ₪   הגבלת ק"מ
  ₪ 1 -חיוב ק"מ נוסף  

המחירים לא כוללים     
   מע"מ

     


	הודעה ליחידות - השכרת רכב
	הסכם התקשרות ליס פור יו
	מחירון בסט

