הסכם להשכרת קראון נגרר מס'
שנערך בבית ינאי ,ביום
בין:

חברת קרפאן  999בע"מ ח.פ939999919 .
מ -קניון  Mהדרך כפר ויתקין
מצד אחד (להלן" -המשכיר")
ח.פ /ת.ז

לבין:
כתובת :

מצד שני (להלן" -השוכר")

ע"י:

והואיל והמשכיר הנו בעל הזכויות של המושכר ,קראוונים נגררים של חברת Carado / Swift /
מספר רישוי
והואיל והשוכר מעוניין לשכור את המושכר והמשכיר מסכים להשכיר את המושכר לשוכר לתקופה מוגבלת הנקובה בהסכם
זה והכול בהתאם ובכפוף בתנאי הסכם זה להלן:
לפיכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן:
.1
.2
.3

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם ויקרא עם כל אחד ואחד מסעיפיו .נספחי ההסכם ובפרט התדריך מהווים חלק
בלתי נפרד מהסכם זה.
הצעת המחיר והצהרה על קבלת התדריך עליה חתם השוכר הינה חלק מהסכם השכרה זה ואולם במידה וקיימת סתירה בין
הוראות הסכם זה לבין מי מהמסמכים האמורים לעיל ,יגברו הוראות הסכם זה.
השוכר ,שוכר את הקרוואנים של חברת קראפן  999בע"מ מספר רישוי
(להלן" -הקרוואן" או "המושכר") ואיננו מורשה להעביר ו/או להסב את זכויותיו לאף גורם אחר .השכרת הקרוואנים הינה עבור
השוכר עצמו ומשפחתו ו /או חבריו המצוינים בטופס ההשכרה בלבד.

א.
.4
.5

תקופת השכירות:

תקופת השכירות הינה מתאריך

שעה 12:11

עד לתאריך

בשעה  11:11ובסה"כ

לילות .

 ,כפי שסוכם עם השוכר .השוכר יטפל מול המארגנים של מקום חניית הקראוון באופן עצמאי
הקרוואנים יימסרו לחזקת השוכר ב
ויסגור את כל נושא התשלום במידה וקיים .השוכר ידאג להחזיר את הקראוון לידי המשכיר באותו חניון ,נקי ומסודר (בהתאם להוראות הסכם זה
להלן).
במידה וירצה השוכר להאריך את תקופת הסכם ההשכרה ,יפנה השוכר למשכיר ויבדוק  24שעות טרם תום תקופת ההשכרה ויבדוק באם
א.
ניתן לבצע את הארכת החוזה.
השוכר יהיה חייב לקבל על כך אישור מפורש בכתב מאת חברת " קראפן  999בע"מ".
ב.
במידה ולא קיבל את אישור המשכיר ,יחזיר השוכר את הקרוואנים בהתאם ללוח הזמנים שנקבע בחוזה ההשכרה.
ג.

הסכם זה הינו רכושה הבלעדי של חברת קראפן  999בע"מ ,אין להעתיק ו\או לשכפל במלואו או חלקו ללא אישור בכתב מהנהלת החברה.

ד.

ה.
ו.

במידה ואושרה הארכת תקופת השכירות בכתב ע"י המשכיר ,ישלם השוכר למשכיר עבור התקופה שמעבר לזו המוסכמת ,החל מהיום
שנקבע להחזרת המושכר ועד להחזרתו למשכירה בפועל .מחיר תקופת השכירות הנוספת יהיה למינימום שני ימי השכרה והמחיר
בהתאם.
בכל מקרה ,ללא אישור בכתב מהחברה המשכירה ,לא יהיה רשאי השוכר להאריך את תקופת ההשכרה ויחזיר את הקרוואנים הניידים
במועד שנקבע בהסכם ההשכרה.
ת קופת ההשכרה הינה בהתאם לרישומים אצל המשכיר ורישומים אלה יהוו את ההוכחה המכרעת בדבר משך תקופת השכירות.

ב .הצהרות השוכר:
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.1 8
.19
.21
.21
.22
.23
.2 4

השוכר מצהיר בזאת שהינו מעל גיל  25וברשותו רישיון נהיגה בתוקף ,שעל פיו הינו מורשה לגרור נגרר במשקל של עד  1511ק"ג או יותר.
השוכר מצהיר בזאת שהרכב שברשותו הינו בבעלותו ו/או הינו מורשה לנהוג בו מטעם הבעלים החוקיים.
ברכבו של השוכר מותקן וו גרירה חוקי ומאושר על פי הנחיות משרד התחבורה ואשר מצוין ברשיון הרכב.
השוכר מצהיר בזאת שקיבל תדריך מלא ומקיף על הנגרר -מגבלותיו ,אופן השימוש בו ,כלל המכלולים ומצא אותו מתאים לצרכיו באופן מלא.
השוכר מצהיר בזאת שקיבל תדריך מלא ובו איסור מוחלט להסיע נוסעים בתוך הקרוואן הנגרר בעת נסיעה .רצ"ב העתק התדריך מסומן כנספח
א' להסכם זה.
השוכר מצהיר כי הרכב שברשותו והגורר את הקרוואן הנגרר ,הינו בעל רשיון רכב בתוקף ,ומבוטח בביטוח חובה ומקיף .במעמד מסירת חזקה
ימסור השוכר למשכיר העתקים של המסמכים הבאים  :העתק רישיונות הרכב  ,תעודות הביטוח חובה ומקיף של הרכב הגורר  ,רישיון הנהיגה
של הנהג הגורר.
השוכר מצהיר כי יודע שהקרוואן בעל כניסת חשמל של  13פינים וכלל חיבור החשמל של הקרוואן לרכב הינה באחריותו הבלעדית ובהסכמה
מוחלטת וכל תקלה שתתרחש לרכב או לקרוואן הינה באחריותו המלאה .במידה וייגרם נזק למערכות החשמל של הקרוואן ו/או רכבו של השוכר
כתוצאה מחיבור החשמל בין הרכב והקרוואן ,יישא השוכר במלוא עלות תיקון הנזק.
השוכר מצהיר כי ברכבו הותקן חיבור חשמל תקין לגרירה בעל  13פינים שנבדק ואושר ע"י משרד התחבורה וכן כי נבדק ע"י בעל מקצוע מתאים
שמצא כי החיבור תקין .ברכב בעל חיבור חשמל ישן ,על השוכר לדאוג למעביר תקין מ 7-פינים ל 13-פינים שנבדק ונמצא תקין ע"י בעל מקצוע
בטרם גרירת הקרוואן.
השוכר מצהיר בזאת שידוע לו שרק הוא בלבד רשאי לנהוג ברכבו בעת גרירת הקרוואן המושכר.
השוכר מצהיר כי הובהר לו ,לרבות בתדריך הרצ"ב ,כי חלה רשות להחנות את המושכר אך ורק בחניון מורשה המופיע ברשימה שתימסר לשוכר
ו/או המופיעה באתר האינטרנט של המשכיר וחלק איסור מוחלט להחנות את המושכר בכל מקום אחר .אלא אם הוצהר אחרת ובהסכמת החברה.
השוכר יודע כי כל נסיעה לאחור מחויבת בהצבת מכוון בוגר ואחראי אשר יכוון את נהג הרכב הגורר וימנע מצב של חוסר בשדה ראיה בעת הסעת
הקרוואן הנגרר לאחור.
השוכר מצהיר בזאת שידוע לו שהמשכיר רשאי לדחות ו/או לבטל את ההזמנה החתומה אף אם שולמו דמי הקדימה וזאת עד ל 5-ימי עסקים
מיום ההשכרה המיועד.
השוכר מצהיר בזאת כי הינו מודע לכך שגובה ההשתתפות העצמית במקרה של נזק הנגרם לכל מושכר ו/או לשלדת כל מושכר ,הינו + ₪ 0977
מע"מ  .בכל מקרה של אירוע נזק המכוסה במסגרת הביטוח המקיף שבידי המשכיר לקרוואן ככלי רכב ,יישא השוכר כאמור בתשלום ההשתתפות
העצמית הנ"ל.
השוכר מצהיר בזאת שהינו מודע כי כל נזק שייגרם למושכר ו/או לכל אחד מחלקיו ו/או לאוהל ו/או לציוד העזר שאינו מכוסה בפוליסת הביטוח
הנזכרת בסעיף  9לעיל ,תחייב אותו והוא יישא בכלל העלויות הנובעות מהנזק שנגרם וזאת על מנת להשיב את המושכר ו/או חלקיו ו/או האוהל
ו/או ציוד העזר למצבו הקודם בטרם ההשכרה .התיקון יהיה בחלקים מקוריים בלבד.
השוכר מצהיר בזאת שידוע לו שתקופת ההשכרה לא תסתיים בשבת או בחג.
השוכר מצהיר בזאת כי ידוע לו שחל איסור להכניס כל בעלי חיים לתוך הקרוואן במהלך השכירות.
השוכר מצהיר בזאת כי ידוע לו שחל איסור על עישון בקראוון ובסביבתו הקרובה.
השוכר מצהיר בזאת שידוע לו שבמידה ויאחר בהחזרת הקרוואן הנגרר מעבר לתקופת השכירות (ו/או לאחר הארכה שאושרה בכתב ע"י
המשכיר) ,יחויב בכפל יום השכרה מלא על כל יום איחור ,קרי עלות של  ₪ 1711ליום לכל קרוואן.
המשכיר מודע ויודע כי על מנת להפעיל את המזגן בקראוון נדרש חיבור  221וולט ממקור חשמל של חברת החשמל או מגנרטור  2.6קילווואט
שיושכר מהמשכיר בלבד בעלות חד פעמית נוספת .חל איסור מוחלט על שימוש בגנרטור שלא הושכר מהמשכיר.

 .25מבדק נהיגה:
מובהר ומוסכם כי לצורך העמדת המושכר לרשות השוכר ,יתבקש השוכר לעבור מבדק נהיגה קצר בסמוך למשרדי המשכיר (המקום למסירת
המושכר) והיה ועפ"י מבדק זה ,מצא המשכיר עפ"י שיקול דעתו ,כי השוכר אינו מתאים לגרור את המושכר ,אזי שמורה בידיו הזכות לבטל את
ההזמנה ,התמורה ששולמה תושב לשוכר ולא תהיה לו ,מעבר לכך ,כל טענה ו/או תביעה כלפיי המשכיר.

ג.

התחייבויות והצהרות המשכיר:
החל משעה ,12:11

 .26המשכיר מתחייב להעביר לרשותו של השוכר את הקרוואן הנגרר ,המופיע מעלה ,ביום ההשכרה בתאריך
כשהוא במצב טוב ומתאים לשימוש וכאשר המערכות בהם פועלות ותקינות.
 .27במידה והשוכר הזמין שירותי גרירה של הקרוואן מהמשכיר  ,מתחייב המשכיר להעביר לרשות השוכר את הקרוואנים הניידים באתר
שנבחר על ידי הלקוח כמקום החופשה שהוא מבקש לשהות בו ,כאשר הלקוח מטפל בכל הסדרי הזמנת החניה והתשלום הכרוכים בחניית
הקרוואן בחניון.

הסכם זה הינו רכושה הבלעדי של חברת קראפן  999בע"מ ,אין להעתיק ו\או לשכפל במלואו או חלקו ללא אישור בכתב מהנהלת החברה.

ד.
.28
.29
.31
.31

ביטול עסקה:
מוסכם ומובהר בין הצדדים כי חוזה זה ייכנס לתוקף גם במקרה אשר בו לא נחתם על ידי השוכר וזאת במקרה בו בוצעה הזמנה טלפונית והשוכר
העביר למשכיר את דמי הקדימה לעסקה בסך  51%מהעסקה.
המזמין יהיה רשאי לבטל את ההסכם בתוך  14ימים ממועד חתימה על הסכם זה ובלבד שהביטול ייעשה  14ימים לפחות ,שאינם ימי מנוחה,
קודם למועד תחילת השירות ,אזי ישלם קנס ביטול בשיעור  111ש"ח.
מובהר כי במידה והמזמין לא ביטל את ההסכם כאמור לעיל ,יחויב המשכיר להעביר לשוכר תוספת של  25%מעלות ההשכרה בנוסף לדמי
הקדימה וכל הסכום הכולל את  51%דמי הקדימה ו 25%-הנוספים יהוו פיצויי הולם ומוסכם בין הצדדים בגין ביטול העסקה.
במידה והחליט המשכיר לבטל את העסקה ,במהלך  5ימי עסקים בטרם יחול מועד ההשכרה ,ישלם המשכיר  111%מהסכום שסוכם עליו בעת
ההזמנה כן יידרש להעביר למשכיר את יתרת  51%הנותרים מעלות ההשכרה.

ה .דמי ההשכרה:
מספר לילות

מחיר ליחידה עבור
תקופת ההשכרה

מספר קרוואנים

עלות גרירה
ממכמורת

תוספת גנרטור
( 177ש"ח
ליחידה)

השכרת/
התקנת צילייה

.22

סה"כ לתשלום:
 .32מובא לידיעת השוכר כי:
א .המחירים הנ"ל כוללים מע"מ
ב .השוכר יחוייב בגין חניה באתר בהתאם לדרישת בעלי החניון
ג .תנאי התשלום 51% :במזומן ,עם החתימה על ההסכם ,היתרה במזומן יומיים בטרם קבלת הקרוואן.
 .33מעבר לתשלום ועל מנת שיהיה בידי המשכיר יכולת לחייב את השוכר בגין נזקים ו/או תשלומים שנוצרו עקב פעילותו של השוכר ,מתחייב השוכר
להשאיר בידי המשכירה כרטיס אשראי כביטחון עם מסגרת של  ₪ 7511ואשר המשכיר יהיה רשאי להפעילו בהתאם לשיקול דעתו בהתאם
לנזקים שנגרמו במושכר בתקופת ההשכרה.

ו.
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.41
.41

ז.

אחריות ,ביטוח ותשלומים שונים החלים על השוכר:
במידה והמושכר או אחד מחלקיו או אביזריו ייגנב ו/או ייאבד ,מתחייב השוכר לפצות את המשכיר בגין כל נזק ,אובדן ,והוצאות הנובעות מכך.
השוכר מתחייב כי במקרה של גניבה או מעשה פלילי אחר בנוגע למושכר ,תועבר הודעה מידית למשטרה ולמשכיר.
המשכיר מספק כיסוי ביטוחי לביטוח חובה וכן ביטוח מקיף וצד שלישי בכפוף לתנאי הפוליסה.
השוכר משחרר מכל אחריות את המשכיר ועובדי המשכיר מתביעות ,בגין אובדן או נזק לרכוש ,שהשאיר במושכר במשך או לאחר תקופת
השכירות וזאת ללא התחשבות באם דבר נגרם כתוצאה מרשלנות המשכירה או אשמתה בדרך אחרת כלשהי .
המשכיר לא ישא באחריות לכל נזק שיגרם לשוכר בשל פגמים או ליקויים במושכר או בשל איחור במועד מסירת הקרוואן הנייד המושכר.
השוכר ממנה בזאת את המשכיר באופן בלתי חוזר להיות מיופה כוחו בכל הליך משפטי או אחר הנוגע למושכר והשימוש בו ,ואשר המשכירה צד
לו ,אשר המתייחסים לשימוש במושכר על ידי השוכר (קרי תביעות צד ג' כנגד המשכיר ו/או השוכר ו/או בשל השימוש במושכר ו/או בקשר אליו).
מבלי לפגוע בכלליות האמור בהסכם זה ,יהיה המשכיר רשאי להתפשר או לנהוג אחרת לפי שיקול דעתו המוחלט בכל תביעה שהיא .כאמור ,כל
הסדר או פשרה שיושגו וכל פעולה הנעשתה על ידי המשכיר יחייבו את השוכר .אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל ההתחייבויות המוטלות על השוכר
לפי הסכם זה.
כל תשלום וסעד שניתן למשכיר ,אינו בא לגרוע מכל סעד אחר שהמשכיר יהיה זכאי לו לפי הסכם זה או לפי כל דין .במקרה והשוכר קיבל תשלום
מכל אדם ו/או גוף אשר המשכיר זכאית לו ,מתחייב השוכר להעביר תשלום זה מיד למשכיר.

שונות:

 .42ההשכרה הינה אך ורק למבוגרים מגיל  25ומעלה.
 .43קבלת הקרוואן הנגרר על ידי השוכר וחתימה על הסכם השכרת הקרוואן ,כולל הציוד המושכר ,מהווה אישור כי הקרוואן נמסר בצורה תקינה
וראויה לשימוש .
 .44השוכר מאשר בחתימתו על הסכם זה כי קיבל תדריך בכתב ובע"פ ובו קיבל הסברים על תפעול שוטף של הקרוואן.
.45
.46
.47
.48
.49
.51
.51

השוכר מתחייב להחזיר למשכיר את המושכר באותו מצב ,כולל ניקיון וידוע לשוכר שבמידה ולא יחזיר את הקרוואן נקי ,כפי שקיבל אותו,
ינוקה הקרוואן ע"י המשכיר והשוכר יחוייב בגין ניקיון זה בסך של  ₪ 977כולל מע"מ לכל קרוואן.
השוכר מתחייב לרוקן ,בתום השכירות ,את מיכלי פסולת השירותים הכימיים ולהחזירם נקיים לחלוטין .ידוע לשוכר שבמידה ולא ינקה את
מיכלי הפסולת ,המיכלים ינוקו ע"י המשכיר ,יחוייב השוכר בגין ניקיון בסך של  ₪ 977כולל מע"מ לכל מיכל.
במקרה והקרוואן הושג בדרך של תרמית או מצג שווא יחשב השימוש בקרוואן למעשה ללא הסכמת המשכירה והוא מהווה הפרת הסכם על ידי
השוכר.
השוכר ישלם למשכיר לפי דרישתו את מחירי השכירות מראש.
בזאת מתיר השוכר למשכיר לחייב את כרטיס האשראי כל סכום שיגיע לו בעבור נזקים שנגרמו במושכר וזאת על פי מיטב שיקול דעתו של
המשכיר.
בתום תקופת השכירות ,יחזיר השוכר את הקרוואן למשכיר במקום בו נמסר לו המושכר.
אין להשתמש בקרוואן או להפעילו על ידי אדם אחר ,פרט לשוכר ,אלא אם אותו אדם אושר על ידי המשכיר ושמו נרשם במקום שנועד לכך
בהסכם זה.
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.53
.54
.55
.56
.57
.58
.59
.61
.61
.62
.63
.64
.65

בקרוואן המושכר לא ילונו או ישהו ו/או ישתמשו יותר אנשים מהמורשים לקרוואן .במ ידה ויימצא כי בקרוואן השתמשו מעבר לכמות האנשים
שאושרה ע"י המשכיר – קראוון  6נפשות – זוג הורים ו 4-ילדים  ,קראוון  4מקומות  -עד  4מבוגרים או בהתאם לאישור מיוחד של המשכיר זוג
הורים ועד  3ילדים עד גיל  12ובלבד שאושרו ע"י המשכיר מראש ,ייחשב הדבר כהפרה יסודית של ההסכם והשוכר יחויב השוכר בסכום של
.₪ 4111
במידה והשוכר ישכור גנרטור נייד ,הגנרטור יגיע עם מיכל דלק מלא .השוכר מחויב להחזיר את הגנרטור עם מיכל דלק מלא ובמידה ולא יעשה כן,
יחויב על פי הערכת כמות הדלק החסרה וזאת על פי מיטב שיקול דעתו של המשכיר ביום ההחזרה.
השוכר יודע ומודע כי הגנרטור יימסר לשוכר בעלות כספית נמוכה ולכן במידה ויתקלקל הגנרטור לא יהווה קלקול זה עילה להפרת החוזה.
השוכר מצהיר ומאשר כי ידוע לו מערכות החשמל של הקרוואן דורשות חיבור למתח  221וולט על מנת שכלל מכלולי הקרוואן כולל המזגן,
המקרר ,התאורה ומשאבות המים ייפעלו כתיקנם .חיבור למתח  221וולט מחוייב גם על מנת לטעון את מצבר הקרוואן ולכן השוכר מחויב בחיבור
לרשת החשמל למתח תקין וקבוע של  221וולט.
אי חיבור הקראוון לרשת החשמל  221וולט מונע אפשרות של עבודה תקינה של מכלולי הקרוואן השונים.
במידה ויתקלקל המזגן ,יודיע השוכר למשכיר על התקלה .המשכיר יפעל לתיקון התקלה באמצעות אנשי מקצוע ,בהתאם לזמינותם וזמינות חלקי
החילוף .הגעת טכנאי מזגנים של חב' אלקטרה ,שהמזגן בקרוואן הינו מוצר שלה הוא שני ימי עסקים מינימום.
השוכר מתחייב לדווח למשכיר על כל תקלה בימי עבודה בין השעות  ,19:11-18:11בהקדם האפשרי ,המשכיר ייבחן את התקלה ואת הצורך
בהזמנת בעל מקצוע בהתאם לתקלה.
השוכר יודע ומודע שתקלות טכניות בקרוואן עלולות להתרחש ולכן אי תקינות של מערכת כלשהיא בקרוואן ,איננה מהווה הפרת חוזה ואיננה
מהווה חובת פיצוי כל שהיא לשוכר על ידי המשכיר .
השוכר מתחייב לאפשר ולסייע למשכירה ולשלוחיה לבדוק את המושכר במשך כל תקופת השכירות.
הסכם זה ממצה את הסכמות הצדדים.
הודעה שתשלח בדואר רשום ,על ידי צד אחד למשנהו ,לפי כתובת הצדדים הנזכרות בחוזה זה ,תחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך  72שעות
מעת משלוחה בדואר.
מקום השיפוט היחיד בכל הנוגע להסכם זה ,או הנובע ממנו ,יהיה בית משפט השלום בחדרה או בית המשפט המחוזי בחיפה (לפי הסמכות
העניינית).
השוכר מצהיר כי ידוע לו שאיש מעובדי המשכיר אינו רשאי לשנות בדרך כל שהיא את תנאי הסכם זה.
השוכר מצהיר ומאשר שקיבל את הציוד הנלווה ,המפורט בנספח הציוד ,ומתחייב להשיבו בשלמותו בתום תקופת ההשכרה .רצ"ב רשימת ציוד.

ולראיה באו על החתום:

חתימה:

חתימה:
קרפאן  999בע"מ (המשכיר)
ח.פ514955939 .

שם מלא:
ת.ז:
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נספח א'
תדריך לתפעול הקרוואן ולנהיגה זהירה ונספח נזקים
.1
.2

השוכר מצהיר כי בכפוף לחתימתו על חוזה זה ,קיבל תדריך מפורט על השימוש בקרוואן וכלל המכלולים של הקרוואן וזאת בטרם קיבל לידיו את
הקרוואן המושכר.
התדריך מתייחס לנושאים הבאים:
הדרכה על מערכת המים ודרך מילוי מיכל המים

מערכת הגז של הקרוואן

הגנרטור ודרכי הפעלתו כולל חיבור מתח החשמל לקרוואן

הדרך למילוי הדלק לגנרטור

תדריך על כלל מערכות החשמל של הקרוואן הנגרר ,כולל השקעים החיצוניים

מערכת השירותים של הקרוואן ודרכי ריקון מיכל השירותים הכימיים וצינור המים האפורים

מערכת המולטימדיה ודרכי הפעלתה

הצורך לנעול ולאבטח את כלל המגירות  /הידיות  /הדלתות  /החלונות של הקרוואן הנגרר בטרם תנועה

נהיגה עם קראוון נגרר על כל המשמעויות של משקל ,אורך ,גובה ורוחב

הנחיות ומגבלות:

חל איסור מוחלט לשהייה של אנשים בקרוואן הנגרר בעת נסיעה .השהייה מותרת אך ורק לאחר חניית הקרוואן במקום מותר ,הורדת
א.
רגליות ייצוב והרמת מעצור יד של הקרוואן.
הנסיעה עם קרוואן נגרר הינה מוגבלת למהירות מקסימאלית של  81קמ"ש ובהתאם לדרך .חובה על הנהג הגורר לדעת כי הקרוואן
ב.
הנגרר הינו באורך של מעל  7מטר וברוחב של  2.3מטר ושוקל כ 1351-1511-ק"ג ולכן עליו לקחת בחשבון את כלל מכלול הנתונים
ולנהוג בהתאם .
עקב אורך ורוחב הקרוואן יש לנהוג בהתאם בסיבובים .יש לבצע סיבובים רחבים תוך שימוש במראות ובאדם מכוון בעת הצורך.
ג.
משקל הקרוואן כ 1511-ק"ג ולכן מרחקי העצירה גדולים משמעותית ממרחק עצירה של רכב רגיל .יש לתכנן את מרחק העצירה
ד.
בהתאם.
בירידה יש לנהוג בהילוך נמוך ולשמור על מעצורים תקינים ולא לחמם אותם עקב שימוש יתר.
ה.
חל איסור מוחלט לרדת מדרך סלולה או מהודקת .גחון הקרוואן נמוך ,עקב כך ,כל מכה בגחון תגרום לנזק בלתי הפיך.
ו.
יש להיזהר בעלייה על פסי האטה על מנת למנוע התנתקות הקרוואן מהרכב הגורר.
ז.
טרם הנסיעה יש לוודא כי כל הארונות ,מגירות וחלונות הקרוואן (בצדדים והחלון העליון) סגורים ונעולים ולא יכולים להיפתח במהלך
ח.
הנסיעה .יש לוודא כי אין ציוד שאיננו קשור ואשר יכול לזוז ממקומו ,שכל הברזים סגורים (כולל ברזי הגז) ובלון הגז סגור ומאובטח.
אין לקשור  /לתלות כל ציוד לקרוואן ו/או על גג הקרוואן בזמן נסיעה.
ט.
חייב להיות אדם מכוון בעת נסיעה לאחור על מנת להימנע מפגיעה בנפש ו/או נזק לקרוואן או כל הסובב אותו.
י.
יא .מיד לאחר עצירה במקום בו מחנים את הקרוואן יש להרים מעצור יד ולשים לגלגלים את מונעי ההחלקה.
חובה להוריד את רגליות המייצבות את הקרוואן ולאזן את הקרוואן באמצעות הפלס שנמצא בארון מעל המקרר כך שבעת הפעלת
יב.
המזגן המים המנוקזים מהמזגן ייצאו החוצה ולא יטפטפו על הקרוואן פנימה.
בטרם נסיעה יש לוודא הרמת רגליות האיזון ומעצורי גלגלי הקראוון.
יג.
בעת רתימת הקראוון לרכב הגורר ובטרם נסיעה יש לוודא כל כל הרגליות הורמו ,מעצור היד של הקראוון שוחרר ואין כל מגבלה
יד.
נוספת לגרור את הקראוון.
טו .חל איסור מוחלט על הפעלת מזגן ללא פתיחת המכסה הקדמי החיצוני המאפשר למאוורר המזגן להוציא את האוויר החם .כמו כן יש
לאזן את הקרוואן באמצעות הרגליות.
טז .חל איסור מוחלט על הדלקת אש בקרוואן למעט הדלקת הכיריים ,המתבצעת בעזרת מצית ייעודית הנמצאת במגירה מתחת לכיריים.
חל איסור מוחלט על הדלקת אש בסביבת הקרוואן ,מרבית המסגרת החיצונית של הקרוואן הינה מפיברגלס ופלסטיק וכל גיץ או אש
יז.
עשויים לגרום לשריפת הקרוואן.
יח .חל איסור מוחלט על עישון בקרוואן ובפתחו ,הפרת הנחייה זו הינה הפרה יסודית של החוזה על כל המשתמע מכך.
יט .שקעי החשמל  221וולט בקרוואן נועדו לטעינת פלאפונים ואסור לחבר לקרוואן כל מוצר חשמלי אחר שלא סופק ע"י המשכיר.
ניתן לחבר מוצרי חשמל חיצוניים בעלי צריכת חשמל נמוכה כגון מנורת לד שתחובר לגלגלת החשמל הנלווית שבה ממוקם נתיך
כ.
למקרה חרום.
כא .בעת חיבור הקרוואן למקור מתח חיצוני יש השהייה של  4-5דקות ,עד תחילת עבודה.
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כב.
כג.
כד.
כה.
כו.
כז.
כח.
כט.
ל.
לא.
לב.
לג.

לד.
לה.
לו.
לז.

לח.
לט.
מ.
מא.
מב.
מג.
מד.
מה.

מילוי מים לכלל מיכלי המים של הקרוואן יבוצע בתחנה הדלק הקרובה לחניון בו יוחנה הקרוואן .יש לזכור כי נסיעה עם מיכל מים המלא
בחלקו מסוכנת ואסורה ,לכן בטרם נסיעה יש לרוקן את המים.
לשירותים הכימיים יש חומר ייעודי לפירוק המוצקים והנוזלים ועל מנת למנוע ריחות לא נעימים בקרוואן ולכן יש לפעול בהתאם להנחיות
על טיפול במערכת הכימית.
טרם החזרת הקרוואן יש לדאוג לניקיונו ולניקיון השירותים כולל שפיכת כלל תוכן מיכל האגירה של השירותים הכימיים לשירותים
ציבוריים.
במידה ו בקרוואן מותקנת טלוויזיה יש לוודא כי הזרוע נעולה בטרם כל נסיעה.
הנהיגה עם קראוון נגרר מותרת לאדם בעל רישיון נהיגה תואם ,בהתאם לתקנות משרד התחבורה ,ובעל רישיון נהיגה בתוקף ואשר
הינו מגיל  25ומעלה ,אין ביטוח לקרוואן לנהג מתחת לגיל .25
הרכב הגורר הינו בעל תפוח גרירה תיקני ומאושר על ידי משרד התחבורה והיתר הרכב ממשרד התחבורה הינו בתוקף התחבורה
ובעל היתר גרירה של נגרר במשקל עד  1511ק"ג או יותר בהתאם לסוג הקראוון.
נהג הרכב הגורר את הקרוואן הינו בעל רישיון נהיגה תואם את תקנות משרד התחבורה ובעל רישיון נהיגה בתוקף.
הנהג בעל ניסיון מוכח בגרירת נגררים באורך מינימאלי של  6מטר ומעלה(.במידה ואין לנהג נסיון חובתו ואחריותו האישית לציין זאת
טרם השכרת הנגרר).
הרכב הגורר הינו בעל רישיון רכב בתוקף וכן בעל ביטוח חובה וביטוח מקיף בתוקף.
וו גרירה מאושר ע"י משרד התחבורה ואשר ומצוין באופן מפורש ברישיון הרכב הגורר.
יש לצרף להסכם השכירות צילום של פרטי השוכר כולל צילום תעודת הזהות של משכיר הקרוואן ,צילום רישיון הנהיגה ,רשיון הרכב
והביטוח של הרכב.
השוכר מתחייב ומצהיר כי בחתימתו על הסכם השכירות כולל כל הנספחים ,הינו מתחייב כי בקרוואן לא ילונו או ישהו ו/או ישתמשו יותר
אנשים מהמורשים לקרוואן .כל הפרה של סעיף זה ,הינה הפרה יסודית של הסכם השכירות ותגרור קנס כספי בגובה של + ₪ 4111
מע"מ.
בקרוואן המיועד ל 4-מבוגרים ,ישהו מקסימום  4מבוגרים או זוג הורים ועד  3ילדים בגילאים שמתחת ל 12-שנים ואשר אושרו מראש
ע"י המשכיר.
בקראוון ל 6-נפשות ,ישהו מקסימום זוג הורים ו 4-ילדים .במיטת הקומתיים ילון ילד/ה עד משקל  61ק"ג.
חל איסור הכנסת בעלי חיים כולל חיות מחמד לקראוון ו/או לאוהל הנלווה.
אין להכניס לתוך הקרוואן גנרטור ,אוהל ,הצללה ,שולחנות ,כסאות ,מזוודות או ציוד אחר  .וזאת לאור מגבלות משקל ובטיחות ולמניעת
נזקים בקראוון .בטרם נסיעה יבדוק השוכר כי כל המגירות והארונות נעולים ואין בקראוון כל ציוד שאיננו מאובטח.
במידה והושכרו ו/או נמסרו לשוכר :גנרטור ,אוהל ,הצללה ,כסאות שולחנות או ציוד נלווה אחר ,יוכנס הציוד הנ"ל לרכבו של השוכר
ובשום מקרה לא יוכנסו לקרוואן או לתאים החיצוניים מטעמי מגבלות משקל ובטיחות בנסיעה ולמניעת נזק בקרוואן ומכולליו.
המשכיר יעבור עם שוכר הקרוואן על הקרוואן הנגרר המושכר ,כלל המכלולים ,כלים ואביזרים וחתימה על טופס מובנה בו מצוינים כלל
הציוד הנמצא בקרוואן וכן על קבלת הקרוואן ,חלקיו ,אביזריו באופן שלם ותקין.
במידה ותתרחש תקלה טכנית ,יודיע המשכיר לשוכר על התקלה במהירות האפשרית והשוכר יפעל לתיקונה בהקדם האפשרי (לא
בשעות שמעבר לפעילות החברה  19:11-17:11ולא בערבי שבת ,שבת וחג).
חברת "קראפן  999בע"מ " תעשה את כלל המאמצים לתיקון התקלה במהירות האפשרית במהלך  24שעות מקבלת ההודעה על
התקלה .ברור ומוסכם כי אין החברה מתחייבת לתקן כל תקלה שהיא במהלך השכירות.
החברה איננה מתחייבת להגיע לכל נקודה בה ממוקם הקרוואן מעבר למרחק של  35ק"מ מכפר ויתקין!!
במידה ולא הצליחה החברה להביא לידי תיקון התקלה ,לא ייחשב אי תיקון התקלה כהפרת חוזה ההשכרה ולא יוחזר ללקוח התשלום
או חלקו בגין התקלה.
הלקוח יודע ומסכים בחתימתו על דף זה כי הוא איננו זכאי לכל החזר ותמורה אחרת בגין תקלה טכנית שאירעה לקרוואן.
נספח נזקים להסכם:
השוכר ישאיר ,ביום החתימה על הסכם השכירות ,פרטי כרטיס אשראי תקף לפיקדון ,הישמש בעת הצורך כהשתתפות מקסימאלית
במידה ויגרם ,בזמן ההשכרה ,פגיעה בקרוואן ,תאונה ,גניבה או כל נזק אחר כמפורט.

הסכם זה הינו רכושה הבלעדי של חברת קראפן  999בע"מ ,אין להעתיק ו\או לשכפל במלואו או חלקו ללא אישור בכתב מהנהלת החברה.

להלן עלויות נזקים בקרוואן ידועות:
מו.
 )1שבר בחלון  + ₪ 4111 -מע"מ
 )2ברז שבור  +₪ 1211 -מע"מ
 )3נזק בגוף הקרוואן  -לפי הערכת שווי ההשתתפות עצמית ולאחר אישור הביטוח כי הנזק מכוסה– +₪ 7511מע"מ .
 )4במידה ועלות התיקון נמוכה מגובה ההשתתפות העצמית ולאחר קבלת הערכה כספית מהיבואן ,ישולם הנזק בהתאם לקביעת יבואן
הקראוון.
 )5רגל של שולחן האוכל או שלחן האוכל  +₪ 1111 -מע"מ
 )6נזק לצילינדר דלת הקרוואן +₪ 1111 -מע"מ
 )7אובדן מפתח הקרוואן  +₪ 1111 -מע"מ
 )8נזק לרגלית מייצבת קרוואן +₪ 1251 -מע"מ
 )9רגלית גלגל ייצול –  +₪ 851מע"מ
 )11שבר בחלון תקרה (סאנרוף)  + ₪ 4111 -מע"מ
 )11אובדן צינור מים + ₪ 351 – -מע"מ
 )12גלגל רזרבי  + ₪ 851 -מע"מ
 )13אובדן שלט למזגן + ₪ 211 -מע"מ
 )14כבל הזנה + ₪ 311-מע"מ
 )15אובדן כבל מאריך  +גלגלת חשמל – ₪ 351
 )16נזק לתנור אפיה  +אובן גריל – + ₪ 4111מע"מ
 )17נזק למיקרוגל – + ₪ 2211מע"מ
 )18ו\או כל נזק אחר בהתאם לחיוב שיימסר ע"י יבואן הקרוואן.
מז .הלקוח יעביר פרטי כרטיס אשראי לצרכי ביטחון –"דמי ביטחון/פיקדון" הדרושים על מנת להבטיח כי הקרוואן וכלל הציוד שנמסר לשוכר
חוזים שלמים ,ללא נזקים וללא חוסרים" .דמי הביטחון/פיקדון" יחויבו באמצעות כרטיס אשראי עם קבלת הקרוואן והציוד בחזרה לידי
למשכיר .במידה והקרוואן יחזור על כלל מכולליו והציוד שהושכר שלם ,יוחזר "דמי הביטחון" ולא יבוצע בהם כל שימוש .במידה ואין ברשות
השוכר יתרה מספקת בכרטיס האשראי יביא המשכיר סכום של  ₪ 7511במזומן וימסור אותם לפיקדון כ"דמי הביטחון/פיקדון".
מח .כל נזק ו/או חוסרים שאינם מוזכרים מעלה בקראוון ו/או בציוד המוזכר וזה כולל קנסות ,דוחות ,תשלום בכבישי אגרה וכל דרישה אחרת
הנובעת מהשכרת הקרוואן לשוכר ,יחויבו בהתאם לנזק שנגרם לקרוואן או ציודו.
מט .איחור בהחזרת הקראוון בזמן שנקבע בחוזה  ,יחויב לפי  ₪ 211לשעה או כל חלק ממנה ,אך לא יותר מעלות יומית בסך ₪ 1711
נ .החזרת קרוואן מלוכלך יחויב בסך של  .₪ 511החזרת תא שירותים ומיכל אגירה תחתון לא נקי – יחויוב בסך של ₪ 511
נא .כל נזק שאינו מופיע בטבלה הנ"ל ,יחויב עד לשבועיים אחרי גמר ההשכרה ,אלא ,באם החלק איינו נמצא במלאי אצל היבואן וממתינים
לעלויות הבאתו מחו"ל.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל והתדרוך שהועבר לשוכר ,השוכר מתחייב (כחלק מהוראות ההסכם) לנהוג כדלקמן:
.3

השוכר מצהיר שידוע לו כי אסור לו בשום פנים ואופן להעתיק את המושכר למקום ולאתר אחר.

.4

השוכר מצהיר שידוע לו שאסור לו לחבר את המושכר בחיבור חשמל לא תקני  221וולט שאיננו מוסדר וכי ידוע לו שאסור לו לחבר את
המושכר לגנרטור שלא סופק ע"י המשכיר .ברשות המשכיר גנרטור  221וולט מושקט המנפיק מתח מ 221-וולט.

.5

השוכר יישא בכל עלות של נזק שייגרם לקרוואן כתוצאה מחיבור חשמלי לא תיקני ולא מוסדר וכן בגין נזק לחיבור לגנרטור שלא סופק
על ידי "קראפן  999בע"מ" .

.6

השוכר מצהיר כי הודגש בפניו שהקרוואן וכל המכלולים שלו ,מחייבים שימוש מושכל כך שלא יינזק אף אחד ממכלולי הקרוואן
תתאפשר המשך השכרתו ללקוחות אחרים כאשר הקרוואן וכל המכלולים שלו במצב תקין.

חתימה על קבלת תדריך מלא +הנחיות ומגבלות  +נזקים:
תאריך :
שם השוכר:
תעודת זהות :
חתימה :
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טופס פרטים להשכרת קרוואן
השכרה מתאריך:
עד לתאריך:

בשעה:
בשעה:

מספר קרוואנים:
סוג קרוואן:

( 46/מקומות)

שם הלקוח
ת.ז.
כתובת
נייד
טלפון נוסף
מייל
מספר הסכם
מספר קרוואן
מספר רישוי
סוג גרירה
מיקום
שעת מסירה
שעת החזרה
טופס תדריך
טופס רשימת ציוד
רשיון רכב
סכום לחיוב

תאריך:
שם השוכר:
תעודת זהות:
חתימה:
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