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הסכם הרשאה-מרכז שירות יונדאי



  
 

 יונדאיהסכם למתן הרשאה למרכז שירות לכלי רכב מתוצרת 

 ________שנת  _____לחודש  __שנערך ונחתם בראש העין ביום 

 
  (יונדאיכלמוביל בע"מ )חטיבת  : בין

  48092רק אפק ראש העין א, פ20מרחוב העמל  

 מצד אחד; "(כלמוביל)" 

   
  שם מרכז השירות :לבין

  כתובת מרכז השירות 

 מצד שני; "(מרכז השירות)" 

   
אדם, בין שהם -לרבות חברה או התאחדות או חבר בניכל אדם ) :לבין

 ( המחזיק, במישרין או בעקיפין, במניותגדיםוובין שאינם מא גדיםומא
לרבות מחזיקים בשרשור, ועד  -של מרכז השירות  או בזכויות

ט אם כלמוביל תמצא, בנסיבות למחזיקים הסופיים ובכללם. זאת, למע
 העניין, כי מי מבין האמורים לעיל אינו נדרש כצד להסכם. 

  ובהסכם זה:

 שמות הבעלים

 

   

 מצד שלישי; "(הבעלים" -להלן ביחד ולחוד ) 

 יל עוסקת, בין היתר, ביבוא של כלי רכב שונים כהגדרתם להלן ובשיווקם בישראל של כלי רכב אלה;וכלמוב הואיל 

באמצעות מוסכי  לכלי הרכב שהיא מייבאת ומשווקת כאמור תחזוקה יעל כלמוביל ליתן שירותעל פי דין ו והואיל

 ;שירות

 ;הלן(, שמו הטוב והמוניטין שלווכלמוביל מחויבת לשמור על סימן המסחר של היצרן )כהגדרתו ל והואיל 

וכלמוביל דורשת, כי מוסכי שירות מורשים מטעמה יעמדו בסטנדרטים גבוהים של איכות במתן השירות, וייתנו  והואיל 

מענה מהיר, יעיל ומקצועי ללקוח בכל עת, וזאת בין היתר, על מנת לעמוד בדרישות ובסטנדרטים שמציב היצרן 

 ;)כהגדרתו להלן(

 ןמרכז השירות הידע המקצועי, כוח האדם, המיומנות, הציוד והכלים הדרושים למתן שירותי טיפול ותיקוול והואיל

 לכלי הרכב;

)מכונה  מטעמה ומרכז השירות והבעלים ביקשו מכלמוביל ליתן למרכז השירות הרשאה לשמש כמרכז שירות והואיל

לכלי הרכב, וכלמוביל  ןטיפול ותיקו ילעיתים גם "מוסך שירות" או "מוסך שירות מורשה"( למתן שירות

 ל בכפוף ובהתאם לתנאי הסכם זה;והסכימה לכך, והכ

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים, כדלקמן:

  מבוא והגדרותא. 

 ופרשנות מבוא נספחים .1

 והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.  , הצהרות הצדדיםהמבוא .1.1
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 שמש לפירוש תנאי ההסכם.ל אין בהן כדיונוחות בלבד ההוספו לשם כותרות הסעיפים  .1.2

 רשימת הנספחים להסכם זה:  .1.1

 ;חוברת אמות המידה -' נספח א .1.1.1

 ;רשימת דגמי כלי רכב מתוצרת היצרן בהם מורשה מרכז השירות - 'נספח ב .1.1.2

 ;התחייבות מנהל שאינו בעלים -' נספח ג .1.1.1

 ;נספח מסחרי - 'נספח ד .1.1.1

 ;אישור עריכת ביטוחים -' נספח ה .1.1.1

 שטר חוב; - 'נספח ו .1.1.1

 .ערבות אישית -' נספח ז .1.1.1

 ;התאמה לאמות המידהתכנית  - 'חנספח  .8.3.8

 הגדרות .2

 בהסכם זה:

 .Hyundai Motor Company - היצרן

על נספחיה ולמרכזי מכירה חוברת אמות המידה למרכזי שירות  - אמות המידה

' להסכם זה, וכפי שתעודכן מעת לעת על ידי נספח אהמצורפת כ

)בין היתר על פי הוראות היצרן המתעדכנות מעת לעת,  כלמוביל

 ומטעמים ענייניים וסבירים אחרים(.

 .כלי רכב מתוצרת היצרן, המיובאים על ידי כלמוביל - כלי הרכב

לוף, חומרי עזר ואביזרים לכלי הרכב, המיוצרים על ידי יחלקי ח - חלפים

על הגדרת מוצר היצרן או על ידי יצרנים אחרים, וכל חלף אחר העונה 

 .תעבורה בצו )כהגדרתו להלן(

מחירון כלמוביל 

 לצרכן

על ידה מעת לעת כפי שיעודכן , מחירון חלפים שנקבע על ידי כלמוביל -

 ומפרט את המחיר המרבי של חלף )מחיר לצרכן(.

בתחום המכונאות, החשמל, הדיאגנוסטיקה ומיזוג  לרכבכל שירות  - שירותי מוסך

 ותים נוספים שנקבעו למרכז השירות באמות המידה.וכן שיר ,ירוהאו

הסכם על פיו מתחייבת כלמוביל להעמיד שירותי מוסך )תיקונים  - אחזקה םהסכ

ותחזוקה( לרכב באמצעות רשת המוסכים המורשים שלה )כולה או 

 חלקה(.

 -ב לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח 50הצו המוסכם מכוח סעיף  - הצו

הממונה על הגבלים עסקיים לבין, בין היתר, , שנחתם בין 8988

כלמוביל, ואשר קיבל תוקף של פסק דין של בית משפט מחוזי לאור 
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 .22.82.2002פסק דינו של בית הדין להגבלים עסקיים מיום 

או   recallטיפולי 

טיפולי 

Campaign 

תיקונים שהם חלק משירותי המוסך, אשר לגביהם תודיע כלמוביל  -

, באמצעות מערכת המחשב ו/או בכל אמצעי אחר, כי למרכז השירות

יש לבצעם ברכב/ים שהגיע/ו למרכז השירות, וזאת בעקבות הודעה 

 מאת היצרן בדבר פגם כלשהו ברכב.

  הצהרותב. 

 הצהרות כלמוביל  .1

 :דלקמןכלמוביל מצהירה בזה כ

 הינה הסוכנת בישראל של היצרן ונציגתו. .1.1

, שירות את ההרשאה להיות מרכז שירות למתן שירותי מוסך לכלי הרכבי הוסמכה על ידי היצרן לתת למרכז .1.2

 .ולשלול מהם הרשאה זו

 הצהרות הבעלים ומרכז השירות .1

 כדלקמן:בזה הבעלים ומרכז השירות מצהירים 

ברשות מרכז השירות מוסך המתאים למתן שירותי מוסך כנדרש באמות המידה, והמצוי בכתובת מרכז  .1.1

או מרכז השירות לעיל. המקרקעין עליהם מתנהל מרכז השירות הינם בבעלות השירות, שבכותרת ההסכם 

  שנים לפחות, החל מיום החתימה על הסכם זה. 9לתקופה של ו שכורים על יד

לא מרכז שירות במקרקעין  ה שלהפעלהעצם ההתקשרות בהסכם זה ו/או  - שכוריםאם וככל שהמקרקעין 

לשינוי הסכם מזכה את המשכיר של המקרקעין בזכות א מהווה הפרה של הוראות הסכם השכירות ול

 או קיצור תקופת השכירות.  מוסיוהשכירות, 

למרכז השירות יכולת פיננסית מספיקה כדי לעמוד בדרישות הסכם זה לכל דבר ועניין, לרבות לעניין מלאי  .1.2

 חלפים וציוד, מכשור, כלים, כוח אדם, וכל יתר הדרישות המפורטות באמות המידה. 

ידי מרכז השירות כל האישורים, הרישיונות, ההיתרים וכל מסמך אחר שחובה על פי הסכם זה ועל פי כל ב .1.1

מוסך שירות הפעלת ובכלל זה לצורך ניהול ו ,קיום התחייבויותיו על פי הסכם זהדין, כי יהיו בידו לצורך 

 כות.. מרכז השירות עומד בכל דרישות הדין ובכל הדרישות של הרשויות המוסממורשה

הינם בעלי הידע, ההכשרה המקצועית, הניסיון והיכולת לנהל מרכז שירות על פי הבעלים ומרכז השירות  .1.1

 דרישות הסכם זה ועל פי דרישות אמות המידה.

צוע העבודות והשירותים המתחייבים יברשות מרכז השירות כוח אדם אמין, מיומן, מקצועי ומוסמך לב .1.1

ל כנדרש ונדרשת, על מנת להבטיח שירות יעיל ומהיר ללקוח, והכמהסכם זה. כוח האדם הינו בכמות ה

 באמות המידה.

 ,את שירותי המוסך שעליו לספקםבמרכז השירות בידי מרכז השירות האפשרות, מכל בחינה שהיא, לספק  .1.1

 ל ברמה מקצועית נאותה, וביעילות.ועל פי אמות המידה ועל פי הסכם זה, והכ
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כדי בה כדי לפגוע בקידום ענייניו של מרכז השירות, ו/או שיש שיש בה מעורבים בפעילות  אינםהבעלים  .1.1

הבעלים  , וזאת על הצד הטוב ביותר.על פי הסכם זהלפגוע בעמידתו של מרכז השירות במלוא התחייבויותיו 

 ומרכז השירות מתחייבים שלא להיות מעורבים בפעילות כאמור לאורך כל תקופת ההתקשרות. 

 ' להסכם זה( והבינו את האמור בו. נספח אקראו את מסמך אמות המידה ) תהבעלים ומרכז השירו .1.4

)או למי מהם(,  אליהםכל מידע מהותי המתייחס  -בכתב  -הביאו לידיעת כלמוביל הבעלים ומרכז השירות  .1.9

העשוי להיות רלבנטי לכלמוביל לצורך  ,או שיש לו השפעה עליהםלנכסיהם ו/או להתקשרויותיהם, 

מצהירים כי לא ידוע למי מהם על קיומו של מידע מהותי  הבעלים ומרכז השירותם זה. ההתקשרות בהסכ

נוסף, ואין בידם מידע מהותי נוסף, אשר עשוי להשפיע על התקשרותה של כלמוביל בהסכם זה, מלבד המידע 

 שהובא לידיעת כלמוביל. 

 -בכתב  -ביאו לידיעת כלמוביל , כי ההשירותהבעלים ומרכז , מצהירים בזאת אמורמבלי לגרוע מכלליות ה

הנוגע לזיהוים של למעט מידע ) כל מידע בדבר פעילות או מעורבות של מי מהם עם כל גורם הפועל בענף הרכב

 .(עמם התקשר מרכז השירות חלפיםים של ספק

המסמיכות אותם להתקשר על פי דין ועל פי מסמכי ההתאגדות שלהם התקבלו כל ההחלטות הנחוצות  .1.14

ולא נדרשת הסכמתו של אדם או גורם נוסף כלשהו לצורך התקשרותם  ,ולהוציאו אל הפועל בהסכם זה

 .קיום התחייבויותיהם על פיו/או לצורך בהסכם זה ו

למעט עבירות ) בעבירה פליליתהשנים האחרונות  1או מי מהם לא הורשעו במשך  הבעלים ומרכז השירות .1.11

עבירות הונאה, עיוות דין, הסתרת מידע, או עבירות אחרות  ואין נגד מי מהם הליכים תלויים בגין (תעבורה

 שיש עימן קלון. 

אין בכל בדיקה שביצעה כלמוביל טרם החתימה על הסכם זה הבעלים ומרכז השירות מצהירים ומאשרים כי  .1.12

  כדי לגרוע ממצגיהם והתחייבויותיהם בהתאם להסכם זה. 

 ימם בהסכם זה על בסיס הצהרותיהם בהסכם זה. ידוע לבעלים ולמרכז השירות כי כלמוביל התקשרה ע .1.11

 מעמד הבעלים ומרכז השירות ,ההרשאהג. 

 הרשאת מרכז השירות .1

 , נותנת בזה כלמוביל למרכז השירותהבעלים ומרכז השירות בכפוף לאמור בהסכם זה ועל סמך הצהרות .1.1

  :לתקופת ההרשאה המפורטת בהסכם זה ועל פי שאר התנאים המפורטים בהסכם זה

 נספח ב'ב יםשל מרכז שירות מורשה למתן שירותי מוסך לכלי הרכב מהדגמים המפורטלא בלעדי ד מעמ .1.1.1

, או תיגרע נספח ב'. ככל שכלמוביל תוסיף דגמים חדשים לדגמים המפורטים בבלבדלהסכם זה 

תתעדכן בהתאם הרשאת מרכז  ,(להלן 1.2 בהתאם לאמור בסעיף ) נספח ב'ב פורטיםמהדגמים המ

 השירות.

"מרכז שירות מורשה לכלי להשתמש בתואר  ,ובלתי ניתנת להעברה בכל דרך שהיא ,לא בלעדיתשאה הר .1.1.2

ולצרכי פעילותו כמרכז שירות על פי הסכם  לצורכי פרסום ושיווק מרכז השירותאך ורק  ,רכב של היצרן"

   .זה
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יצרן לצורכי בסימן המסחרי של ה השתמשלבכל דרך שהיא, ובלתי ניתנת להעברה  ,לא בלעדיתהרשאה  .1.1.1

בכפוף לאישור ו, בלבד , ולצרכי פעילותו כמרכז שירות על פי הסכם זהפרסום ושיווק מרכז השירות

לעניין זה "שימוש בסימן המסחרי של  .יבסימן המסחר מראש ובכתב של כלמוביל לכל שימוש ספציפי

שימוש בו על ת האמור, ומבלי לגרוע מכלליו ,לרבותשל היצרן,  יכל שימוש שהוא בסימן המסחר -היצרן" 

 גבי שילוט, על גבי ניירות מכתבים או על גבי כל מסמך או מדיה מגנטית. 

בסימן המסחרי של היצרן מבלי לקבל שהוא שלא לעשות כל שימוש השירות מתחייב מרכז להסרת ספק, 

לא מרכז השירות מתחייב ש ,מבלי לגרוע מהאמור. שימוש ספציפילכל כלמוביל בכתב ומראש אישור 

וכן לא לעשות  לעשות כל שינוי, תוספת, גריעה, וכדומה בסימן המסחרי של היצרן בעת השימוש בו

מה )על פי שיקול דעתה והחלטתה של כלמוביל( לסימן המסחרי של שימוש בכל סימן מסחרי אחר הדו

 .היצרן

כז השירות את ההרשאה מבלי לגרוע מכל סעד על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, רשאית כלמוביל לשלול ממר .1.2

, אם מרכז השירות לא יקיים להסכם זה בנספח ב'ליתן שירותי מוסך לדגם מהדגמים של כלי הרכב המפורטים 

תנאי באמות המידה, אשר לפי שיקול דעתה של כלמוביל הינו רלוונטי להרשאה ליתן שירותי מוסך לדגם הרכב 

רכז השירות לא ישתתף בהדרכה הרלוונטית לאותו דגם אם מלרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, שעל הפרק, 

 .או בהדרכה ספציפית ד במבחני הסמכה רלוונטייםו, או אם מרכז השירות לא יעמרכב

במידה שכלמוביל תמצא, בהתאם לאמור לעיל, לשנות מהרשאתו של מרכז השירות ליתן שירותי מוסך לכלי 

נספח תשלח כלמוביל למרכז השירות נוסח מעודכן של , להסכם זה נספח ב'רכב מדגם מהדגמים המפורטים ב

 , אשר יכלול את הדגמים לגביהם ניתנת לו הרשאה לשמש כמרכז שירות.  ב'

מרכז השירות יפרסם בכל עת, באופן ברור, את רשימת הדגמים העדכנית לגביה הוא מורשה ליתן שירותי מוסך  .1.1

 ל בהתאם לדרישות אמות המידה. ווהכ -

הסכם זה בכלל ובמתן ההרשאה על ידי כלמוביל כאמור לעיל בפרט כדי להפוך את כלמוביל אין בהתקשרות ב .1.1

לאחראית להצלחתו העסקית של מרכז השירות, לרווחיותו ו/או להכנסותיו. מרכז השירות והבעלים מאשרים 

 כי האחריות בעניינים אלו הינה עליהם בלבד.

 מעמד הבעלים ומרכז השירות .1

מקנה לבעלים ו/או למרכז השירות בלעדיות להפעיל מרכז שירות מורשה בכל אזור האמור בהסכם זה אינו  .1.1

גיאוגרפי שהוא, והבעלים ומרכז השירות מודעים לכך שכלמוביל מעניקה הרשאות להפעלת מרכזי שירות 

 לגורמים נוספים, וזאת על פי שיקול דעתה והחלטתה הבלעדית.

. למעלה מן הצורך יודגש, כי אין בכוחו הסכם זה כקבלן עצמאי פי יבצע את כל התחייבויותיו עלמרכז השירות  .1.2

בין מרכז השירות ו/או בין כלמוביל לבין הבעלים ו/או לבין כלמוביל בין של הסכם זה ליצור יחסי עובד מעביד 

ויחסים כאלו לא ייווצרו בשל כל מעשה  ;בביצוע הסכם זהמרכז השירות לבין מי מהעוסקים מטעם כלמוביל 

 ל של הצדדים או אחד מהם.או מחד

כי מוסכם בהתאם להוראות הסכם זה,  מרכז השירותומבלי לגרוע מהתחייבויותיו של  יובהר, למען הסר ספק .1.1

שא בכל אחריות המוטלת עליו לפי כל דין י, מתוקף היותו מעביד של עובדיו, על הצדדים שמרכז השירות

אי התקשרות זו, לרבות הטבות ותנאים סוציאליים לתשלום שכר עובדים המועסקים על ידו לצורך ביצוע תנ
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לבדו יהיה אחראי  מרכז השירות. מרכז השירותהקבועים בכל דין ו/או נוהג ו/או הסכם קיבוצי המחייב את 

 לכל התשלומים והניכויים בגין עובדיו על פי כל דין, נוהג והסכם.

כל מעשה או מחדל של הצדדים או אחד  הבעלים ו/או מרכז השירות אינם הופכים, מכוח הסכם זה או מכוח .1.1

מהם, לשלוחה או סוכנה של כלמוביל ו/או של היצרן. שום דבר האמור בהסכם זה לא יתפרש כמקנה לבעלים 

 ו/או למרכז השירות סמכות לפעול בשם כלמוביל ו/או בשם היצרן.

ר ובין באופן עקיף, במעשה, הבעלים ו/או מרכז השירות לא יתחייבו, בין במפורש ובין מכללא, בין באופן ישי .1.1

 מחדל או מצג, בכל התחייבות שהיא בשם כלמוביל ו/או בשם היצרן.

מרכז השירות ו/או אם מכל סיבה שהיא, תינתן קביעה שיפוטית בניגוד לאמור בסעיף זה בדבר מעמדו של  .1.1

דיו ו/או לכל ו/או למי מעוב רכז השירותלשלם למ כלמוביל המחייבת אתמרכז השירות ו/או עובדי  הבעלים

ימים מיום המצאת  14בסכום בו תחויב, תוך  כלמובילאת  מרכז השירותאדם אחר סכום כסף בשל כך, ישפה 

 הקביעה השיפוטית הנ"ל לידיו.

 התחייבויות כלמובילד. 

 מכשור וכלים  דרכותה ,מידע .1

 שיקול דעתה, על פי לרשות מרכז השירות במשך כל תקופת ההרשאה על פי הסכם זה, כלמוביל תעמיד .1.1

 בתנאים שתקבע מעת לעת: ו

 . מידע זה יועמד לרשות מרכז השירותמידע מקצועי וטכני בכל הקשור למתן שירותי מוסך לכלי הרכב .1.1.1

טכנית ו/או מידע טכני )בין במסמכים ובין במדיה אחרת(. כמו כן, כלמוביל ו/או היצרן בצורת ספרות 

 .בחו"לו/או  רץבאמקצועיות ו/או הדרכות   השתלמויות יקיימו 

בין בתמורה  -למרכז השירות  ויסופקמכשירים אלו . על פי הנחיות היצרן מכשירים לאיתור תקלות .1.1.2

לאחר  רק -ל בתנאים שכלמוביל תקבע מעת לעת ו)מכירה, השכרה, ליסינג וכד'( ובין שלא בתמורה, והכ

את, ככל שהיצרן ו/או במכשיר הרלבנטי )זם על הסכם מיוחד המתייחס לשימוש וחתשמרכז השירות י

  .כלמוביל ידרשו חתימה על הסכם כאמור(

 ;כלי עבודה ייעודיים ומכשור מיוחד על פי הנחיות היצרן .1.1.1

מרכז השירות ישיב מכשירים אלה לכלמוביל מיד עם הדרישה הראשונה מצידה. לא עשה כן מרכז השירות, 

ל פי הסכם זה, לקחת את המכשירים בעצמה תהיה כלמוביל רשאית, מבלי לגרוע מכל סעד אחר על פי דין או ע

 ממרכז השירות, ולמרכז השירות לא תהיה כל טענה בקשר לכך.

, עבור המכשור והציוד )או השימוש בהם, לפי העניין(, ועבור השירותים המקצועי והטכני המידעתמורת  .1.2

כלמוביל תקבע מעת בהתאם לתנאים שישלם מרכז השירות לעיל, על סעיפיו הקטנים,  1.1המפורטים בסעיף 

 לעת.

. אם ואו יאבד ולעיל, לבל יינזק 1.1.1, 1.1.2 המפורטים בס"ק לשמור על המכשור והציודמרכז השירות מתחייב  .1.1

תיקון הנזק או בעלות בעלות  על ידי כלמובילמרכז השירות המכשור או הציוד כאמור יינזק או יאבד, יחויב 

מבלי לגרוע מן . ביניהםמהיצרן, לפי הגבוה כלמוביל ו/או יות התאם להנחבעניין, ההציוד או המכשור, לפי 

האמור, מרכז השירות מתחייב לוודא שהמכשירים, המכשור המיוחד וכלי העבודה תקינים בכל עת. כמו כן 
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מתחייב מרכז השירות שלא לתת שירותי מוסך לכלי רכב אם המכשירים, המכשור המיוחד ו/או כלי העבודה 

 בכלי הרכב אינם תקינים, כולם או חלקם. הרלוונטיים לטיפול

לעיל, על סעיפיו  1.1  עיףהמפורטים בס המידע, המכשור או הציודא להעביר את מרכז השירות מתחייב של .1.1

 בכתב מכלמוביל.מראש ולכל צד שלישי שהוא, ללא אישור מפורש הקטנים, 

ל סעיפיו הקטנים, אשר כלמוביל תספק לעיל, ע 1.1 עיףבגין המידע, המכשור, הציוד והשירותים המפורטים בס .1.1

 למרכז השירות בתשלום, תנפיק כלמוביל חשבוניות למרכז השירות. 

  מרכז השירותהבעלים התחייבויות . ה

 התחייבויות הבעלים ומרכז השירות בפרק זה תהיינה למשך כל תקופת ההרשאה.

 עמידה בדרישות הדין, בדרישות הרשויות ובדרישות היצרן .4

שיונות מכל ירלכל עניין, לרבות לעניין והרשויות הדין לקיים את כל דרישות כז השירות מתחייבים הבעלים ומר .4.1

ולקיים כל דרישה או  ,סוג שהוא, הדרושים או שיהיו דרושים למוסך, למבנה, לציוד, לעסק ולכל עניין אחר

 שיון או היתר.יתנאי הכלולים בכל ר

לבצע כל הוראת יצרן שתועבר למרכז כז השירות מתחייבים הבעלים ומרכז השירות מתחייבים הבעלים ומר .4.2

 השירות באמצעות כלמוביל.

 אמות מידה  .9

ו/או הדרישות הקבועים באמות אחר כל התנאים בכל עת לקיים ולמלא הבעלים ומרכז השירות מתחייבים  .9.1

  המידה.

צעו, וזאת בתוך פרק לעמוד בשינויים באמות המידה, אם וככל שאלה יתבהבעלים ומרכז השירות מתחייבים  .9.2

 זמן סביר בנסיבות העניין, כפי שיקבע על ידי כלמוביל.

אם וככל שמרכז השירות הינו מוסך שבמועד פרסום חוברת אמות המידה תפקד כמרכז שירות של כלמוביל  .9.1

(, ואם וככל שבמועד החתימה על הסכם זה מרכז השירות עדיין אינו עומד בכל התנאים יונדאי)חטיבת 

לעמוד בתוכנית ההתאמה לאמות המידה )תכנית הבעלים ומרכז השירות מתחייבים  -באמות המידה הקבועים 

להסכם זה  נספח ח'כהמצורפת ידי כלמוביל -(, שאושרה עלמכונה גם תוכנית שדרוג ספציפית למרכז השירות

  )לרבות בהתאם ללוחות הזמנים שם(.

ת המידה כדי לגרוע מהתחייבויותיהם של הבעלים ו/או למען הסר ספק יובהר, כי אין בהוראות הקבועות באמו .9.1

  מרכז השירות על פי הסכם זה.

 ניהול מרכז השירות  .14

לקיים במרכז השירות מערך כולל של ניהול עבודה ופיקוח אשר יבטיח כי הבעלים ומרכז השירות מתחייבים  .14.1

העבודה, עמידה בלוח  מרכז השירות ייתן ללקוחותיו שירות ברמה גבוהה תוך הקפדה מרבית על איכות

ל תוך מתן יחס אדיב והזמנים, ניהול תקין ויעיל של כל התיעוד והחשבונות כך שיענו על כל דרישות החוק, והכ

 כלפי הלקוחות.

חלקם או כולם  - מי מבין הבעליםלדאוג לכך כי כמנהל מרכז השירות ישמש הבעלים ומרכז השירות מתחייבים  .14.2

"(, מראש ובכתב. זאת, למעט אם אושר אחרת על ידי מנהל-בעלים)" ל בהתאם לאישור כלמובילווהכ -
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מנהל )או מנהל שאינו בעלים, לפי העניין( יעמוד בכל -"(. הבעליםמנהל שאינו בעליםכלמוביל, מראש ובכתב )"

 הדרישות באמות המידה הנוגעות למנהל מרכז שירות.

קדיש את כל זמנו יל שאינו בעלים, לפי העניין( מנהל )או מנה-הבעליםהבעלים ומרכז השירות מתחייבים לכך ש .14.1

ירות, ניהולו על הצד הטוב ביותר, מרכז הששל  ולשם קידום טובתעבודתו כמנהל מרכז שירות, לביצוע ומרצו 

-הבעלים על הצד הטוב ביותר.עמידתו של מרכז השירות במלוא התחייבויותיו כלפי כלמוביל, והכל והבטחת 

יעסוק בכל יעניק כל שירות, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ולא לא ים, לפי העניין( מנהל )או מנהל שאינו בעל

 הנדרש.על פי נהל את מרכז השירות עיסוק נוסף שיש בו כדי לפגוע ביכולתו ל

לכך ידאגו  הבעלים ומרכז השירותלעיל,  14.2 עיףבמקרה שאושר על ידי כלמוביל מנהל שאינו בעלים, כאמור בס

  .להסכם זה 'גנספח ההתחייבות בנוסח המצורף כנו בעלים יחתום על כי המנהל שאי

 שירותי מוסך לכלי הרכב .11

שירותי מוסך, על פי הסכם זה, על פי אמות המידה במרכז השירות לספק הבעלים ומרכז השירות מתחייבים  .11.1

נספח ך כלמוביל ב)בכפוף לכל שינוי שתערו להסכם זה נספח ב'ועל פי כל דין לכלי הרכב מהדגמים המפורטים ב

על  ,במסגרת תקופת האחריות ולאחריה שירותי מוסך, ספקמרכז השירות י. (עילל 1.2 בהתאם לאמור בסעיף  ב'

, לרבות הוראות היצרן שיועברו למרכז פי ההנחיות השוטפות שתינתנה לעניין זה על ידי כלמוביל מעת לעת

 השירות על ידי כלמוביל.

להסכם, אשר  נספח ב'שירותי מוסך כאמור גם לכלי רכב מהדגמים המפורטים ביובהר, כי מרכז השירות ייתן 

 יובאו ארצה ביבוא אישי כדין.

לכלי רכב מתוצרת היצרן, מדגמים  י מוסךשירותבמרכז השירות לא לספק הבעלים ומרכז השירות מתחייבים  .11.2

 ספח ב' בהתאם לאמור בסעיף )בכפוף לכל שינוי שתערוך כלמוביל בנ להסכם זה 'נספח באשר אינם מופיעים ב

יידע מרכז  ,למרכז השירותלהסכם זה  נספח ב'בעת פניה של בעל כלי רכב מדגם אשר אינו מופיע ב .(עילל 1.2

השירות את בעל כלי הרכב כי הוא אינו מורשה לטפל בדגם האמור, ויפנה את בעל הרכב למחלקת השירות של 

 .יונדאיחטיבת 

נספח מן האמור לעיל, יובהר, כי טיפול בכלי רכב מדגמים אשר אינם מופיעים בלמען הסר ספק, ומבלי לגרוע 

יגרם כתוצאה מטיפול ילהסכם זה, הינו על אחריותו של מרכז השירות בלבד, ומרכז השירות ישא בכל נזק ש ב'

 כאמור.

לתת לכלמוביל שירותי מוסך לצורך הסכמי אחזקה בהם התקשרה הבעלים ומרכז השירות מתחייבים  .11.1

כלמוביל. המחיר בו תחויב כלמוביל עבור חלפים שהוחלפו במסגרת שירותי מוסך כאמור ומחיר שעת העבודה 

 ."(הנספח המסחרי)" המסחרילהסכם זה הנספח  'דנספח בו תחויב כלמוביל יהיו כפי שיקבע ב

התאם לכל לקבוע את מחיר שעת העבודה עבור השירותים במרכז השירות בהבעלים ומרכז השירות מתחייבים  .11.1

 דין, ולחשב את שעות העבודה על פי שעתון היצרן.

.  recallהבעלים ומרכז השירות מתחייבים שלא לשחרר רכב שנכנס למרכז השירות מבלי לבצע בו טיפולי  .11.1

, recall –הבעלים ומרכז השירות מתחייבים להימנע לחלוטין מכל הבעת דעה ו/או התחייבות לעניין טיפולי ה 

בהם, או כל עניין הקשור בהם, בין באופן מפורש, במשתמע או במרומז. מבלי לגרוע  משמעותם, הצורך
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ברכב כאמור, הרי מבלי לגרוע מן  recallמהתחייבויות הבעלים ומרכז השירות  בסעיף זה, אם לא בוצעו טיפולי 

 האמור בהסכם זה, הבעלים ומרכז השירות יודיעו על כך לכלמוביל באופן מיידי ובכתב.

  חלפים .12

)כגון  -)ב( לצו(  1אמור בסעיף כהמלאה או החלקית )עלות חלקית  -תיקונים שכלמוביל נושאת בעלותם לגבי  .12.1

הבעלים ומרכז השירות  -, תיקונים של כלי רכב במסגרת הסכמי אחזקה וכד'( recallתיקונים באחריות, 

ביל או על ידי מי שכלמוביל אך ורק בחלפים שיסופקו למרכז השירות על ידי כלמולעשות שימוש מתחייבים 

 עיףלמען הסר ספק יובהר, כי מוסכם על הצדדים כי חלקי החילוף שהוחלפו בנסיבות של ס רה או תרשה. ות

לעיל, במרכז השירות עד  12.1 עיףבנסיבות של סחלפים שהוחלפו שייכים לכלמוביל. מרכז השירות יחזיק ב 12.1

  כלמוביל אחרת.למשיכתם על ידי כלמוביל, אלא אם כן תורה 

אך ורק לרכוש למרכז השירות הבעלים ומרכז השירות מתחייבים  - לעיל 12.1בסעיף  בלי לגרוע מן האמורמ .12.2

 שימוש אך ורק בחלפים כאמורלעשות , והרלוונטי העומדים בדרישות איכות והתאמה ביחס לדגם הרכב חלפים

  .ובכפוף לצו ל בהתאם לאמור באמות המידהווהכ -

לפני רכישת כל חלף ולפני השימוש בו, כי אותו חלף בא בגדר אחת לוודא כז השירות מתחייבים הבעלים ומר .12.1

ל בהתאם לאמור ווהכ -מהקטגוריות של דרישות איכות והתאמה ביחס לדגם הרכב הספציפי לו יינתן השירות 

ים בגדר אחת באמות המידה ובכפוף לצו. מרכז השירות יוכיח לכלמוביל כי הוא עושה שימוש בחלפים הבא

 מהקטגוריות של דרישות איכות והתאמה, על פי דרישתה של כלמוביל.

יהיה מרכז השירות  ,במידה וימצא כי חלף שעשה בו מרכז השירות שימוש לא עומד בדרישות איכות והתאמה

  כל נזק שיגרם בגין כך לכלמוביל ו/או ללקוח.לאחראי 

מכירות חלפים  מנהל /או לושירות האזורי של כלמוביל מנהל הלאפשר להבעלים ומרכז השירות מתחייבים  12.1

ממלאי החלפים של מרכז )שאינו חלף מקורי(  , אחד או יותרלדגום חלףאחת לשלושה חודשים,  ,אזורי בכלמוביל

/או על מנת שכלמוביל תוכל לערוך בדיקה של התאמת החלףזאת  .השירות שנרכש בשלושת החודשים שחלפו

 והתאמה.לדרישות איכות החלפים 

 אחריות .11

 - שלא מכלמובילמרכז השירות שנרכשו על ידי  לפיםלגבי ח -לספק ללקוח הבעלים ומרכז השירות מתחייבים  .11.1

דוע יללקוח מראש דבר האחריות ותקופתה. ילהודיע וכן  ,אחריות של ספק החלפים ממנו נרכשו החלפים

 אמות המידה. ל כמפורט בווהכ ,ברור ןעשה באופיהלקוח בדבר האחריות ותקופתה 

כי אין בהתקנת חלף שאינו באחריות כלמוביל בכלי הרכב, להודיע ללקוח הבעלים ומרכז השירות מתחייבים  .11.2

 כשלעצמה, כדי לשלול את האחריות לרכב.

הלקוח מרכז השירות בגין העבודה שבוצעה עבור לספק ללקוח אחריות של הבעלים ומרכז השירות מתחייבים  .11.1

ידוע הלקוח בדבר האחריות ותקופתה י מראש דבר האחריות ותקופתה.את הלקוח  וכן ליידעבמרכז השירות 

 ל כמפורט באמות המידה.ווהכ ,ברור ןעשה באופי

של  לחלוטין מכל הבעת דעה ו/או התחייבות לעניין האחריותלהימנע הבעלים ומרכז השירות מתחייבים  .11.1

שלה או לשירות של כלמוביל א האחריות , תוקפה, תחולתה או היקפה, או כל עניין הקשור לנושכלמוביל
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במסגרת רצון טוב, בין באופן מפורש, במשתמע או במרומז, אלא לאחר קבלת אישורה של כלמוביל לגבי כל 

 ., מראש ובכתבמקרה ומקרה

 חשבונית  .11

פרטים הבחשבונית יפורטו  .חשבונית בגין כל חיוב החל על חשבונולהנפיק ללקוח, הבעלים ומרכז השירות מתחייבים 

 הנדרשים על פי כל דין ובהתאם לדרישות אמות המידה.

 קבלני משנה של מרכז השירות  .11

אך ורק קבלני  ,בשירות הכרוך בביצוע עבודות חוץלהעסיק במרכז השירות, הבעלים ומרכז השירות מתחייבים  .11.1

. של היצרן שכלמוביל אישרה מראש ובכתב כי הם עומדים בסטנדרטים הרלוונטיים משנה מיומנים ואמינים

 .מרכז השירות שלזה, תהיה בכל מקרה,  עיףכי האחריות לגבי השירות, על פי ס אתלמען הסר ספק מובהר בז

אישור, יחזיקו כל  ,קבלני המשנה יפעלו על פי הוראות כל דיןלוודא כי הבעלים ומרכז השירות מתחייבים  .11.2

על מנת מרכז השירות, יפעלו על פי הנחיות ו וכל מסמך אחר הנדרש על ידי הרשויות ו/או הדין,שיון ירהיתר, 

כאילו התחייבויות אלו באופן שיראו  ,על פי הסכם זההבעלים ומרכז השירות של  הםלקיים את התחייבויותי

  הן חלות על קבלן המשנה.

את )אם וככל שתדרוש זאת( להציג בפני כלמוביל מיד עם דרישתה הבעלים ומרכז השירות מתחייבים  .11.1

למען  רישיונות ההיתרים וכל מסמך אחר של קבלני המשנה הנדרש על ידי הרשויות ו/או הדין.האישורים, ה

הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בהוראה זאת להטיל על כלמוביל את האחריות ו/או החובה לבדוק כי קבלני 

 המשנה אכן מחזיקים באי אלו מהמסמכים הנ"ל, ו/או את תקינותם של המסמכים.

ולא יחייב  ,עבור עבודותיו מרכז השירותקבלן המשנה יחייב רק את לדאוג שהשירות מתחייבים הבעלים ומרכז  .11.1

מרכז השירות בחשבון המוגש על ידי אך ורק כלל יבגין עבודות קבלן המשנה יהלקוח עבורן את הלקוחות. חיוב 

 ללקוח, ויחושב על פי שעתון היצרן.

 הפרדת מותגים  .11

לשמור על הפרדה מלאה בין פעילות מרכז השירות כמרכז שירות לכלי הרכב, לבין הבעלים ומרכז השירות מתחייבים 

בין אם כמוסך מורשה  -תיו )ככל שישנן( בנוגע לכלי רכב שאינם מתוצרת היצרן )כלי רכב ממותגים אחרים( יופעילו

 ל כמפורט באמות המידה.ווהכ -של יבואן אחר ובין אם כמוסך כללי 

 זכויות במקרקעין  .11

הבעלים ומרכז השירות  -רות הם בבעלות מרכז השירות יל שהמקרקעין עליהם מתנהל מרכז השכם וכא 11.1

לא להעביר או למכור בכל דרך שהיא את הבעלות במקרקעין באופן שיש בו כדי למנוע את המשך מתחייבים 

ם תבוצע אשנים ממועד החתימה על הסכם זה.  9פעילותו של מרכז השירות במקרקעין במהלך תקופה של 

שנים כאמור, הבעלים ומרכז השירות מתחייבים להודיע לכלמוביל על העברת  9העברת זכויות לאחר תום  

 חודשים מראש ובכתב. 1הזכויות 

הבעלים ומרכז השירות מתחייבים לא לעשות כל  –אם וככל שהמקרקעין עליהם מתנהל מרכז השירות שכורים  11.2

סכם השכירות, לביטולו או להפסקת תקופת השכירות במקרקעין פעולה שיש בה כדי להביא לשינוי ה

 האמורים. 



 

  

 

11 

אם וככל שהמקרקעין עליהם מתנהל מרכז השירות שכורים, הרי שמבלי לגרוע מן האמור לעיל, הבעלים ומרכז   11.1 

חודשים מראש.  1השירות מתחייבים להודיע לכלמוביל בכתב, כי תקופת השכירות עומדת להסתיים, לפחות 

כמו כן מתחייבים הבעלים ומרכז השירות להעביר לכלמוביל כל הודעה ו/או התראה שתתקבל אצלם מאת 

המשכיר של המקרקעין לפיה הפרו הם או מי מהם את הסכם השכירות ו/או כל הודעת ביטול של ההסכם ו/או 

   כל הודעה אחרת בגין סיום ההסכם לפני תום תקופת השכירות המקורית שנקבעה בו.

 "(מרכז מכירה)" כז מכירה לכלי רכב ואביזרים מתוצרת היצרןמר .14

אחר הקריטריונים המוגדרים באמות המידה למרכז שירות כיום או יקיים בעתיד שירות מקיים הרכז אם וככל שמ

  -הנדרש להפעיל מרכז מכירה 

מכירה העונה  להפעיל כחלק ממרכז השירות ובמסגרת אותו תאגיד, מרכזהבעלים ומרכז השירות מתחייבים  .14.1

על דרישות אמות המידה. בכפוף לאישורה המוקדם בכתב של כלמוביל, מרכז מכירה כאמור יכול שיופעל 

במסגרת תאגיד נפרד מתאגיד מרכז השירות )כגון בתאגיד המצוי בשליטת מרכז השירות, או בתאגיד המצוי 

 "(.  תאגיד נפרדבשליטת הבעלים או מי מהם( )"

מתחייב מרכז השירות  -לאישור כלמוביל כאמור, יאוגד במסגרת תאגיד נפרד  כפוףה, בבמקרה בו מרכז המכיר .14.2

לערוב לקיום כל התחייבויותיו של התאגיד הנפרד ו/או הבעלים של התאגיד הנפרד כלפי כלמוביל על פי הסכם 

מרכז השירות מרכז מכירה, במלואן ובמועדן, ולראות כי התאגיד הנפרד יהיה ערב לקיום כל ההתחייבויות של 

 ו/או הבעלים כלפי כלמוביל על פי הסכם זה, במלואן ובמועדן.

שירות עומד בקריטריונים המוגדרים באמות המידה למרכז שירות הנדרש להפעיל מרכז המרכז וככל ש אם .14.1

לחתום על הסכם מרכז מכירה בנוסח הבעלים ומרכז השירות מתחייבים  במועד החתימה על הסכם זה מכירה

(, או לראות לכך כי התאגיד הנפרד, אם וככל שיהיה הסכם מרכז מכירה"לאמות המידה )"' ספח חכנ המצורף

בד בבד עם בכפוף לאישור כלמוביל כאמור, והבעלים של התאגיד הנפרד יחתמו על הסכם מרכז מכירה 

ת אמות למרות האמור לעיל, במקרה בו מרכז השירות הינו מוסך שבמועד פרסום חוברהחתימה על הסכם זה. 

 כלמוביל )חטיבת יונדאי(, אך לא כמרכז מכירה שלהמידה תפקד כמרכז שירות של כלמוביל )חטיבת יונדאי( 

יחתמו על הסכם מרכז מכירה לאחר שמרכז השירות )או התאגיד הנפרד(, יעמוד בתוכנית  -ובמקרה זה בלבד 

 9.3 והתחייבות הבעלים בסעיף ' להסכם זה בהתאם להתחייבותו נספח חההתאמה לאמות המידה המצורפת כ

 לעיל. 

יעמוד בקריטריונים המוגדרים באמות המידה למרכז שירות הנדרש להפעיל מרכז  שירותהמרכז וככל ש אם .14.1

ת הבעלים ומרכז השירות מתחייבים לפעול להקמ - רק במועד מאוחר למועד החתימה על הסכם זה מכירה

כי מרכז מרכז מכירה התואם את דרישות אמות המידה בנוגע למרכז מכירה מיד עם קבלת הודעת כלמוביל 

יוקם מתחייבים כי יראו לכך שמרכז המכירה  ומרכז השירות הבעלים. השירות עונה על קריטריונים אלו

מתו של מרכז המכירה מיד עם הק בתוך פרק זמן סביר בנסיבות העניין כפי שיקבע על ידי כלמוביל.כאמור 

כאמור ועם אישורה של כלמוביל כי מרכז המכירה עומד בדרישות אמות המידה מתחייבים הבעלים ומרכז 

 השירות לחתום על הסכם מרכז מכירה. 

 מידע ודיווח   .19

כל שינוי במידע שמסרו לכלמוביל כאמור  -בכתב  -להביא לידיעת כלמוביל הבעלים ומרכז השירות מתחייבים  .19.1

, ו/או כל מידע חדש כאמור, לרבות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור(, כל מידע אודות התראה שקיבל 1.9 עיףבס
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בקשר עם כל חוב לרבות  מי מהם, נגדאשר הוגש הליך משפטי מי מהם בדבר הליך משפטי, או מידע אודות כל 

 . כלפי צד ג'מי מהם של 

ולא יאוחר משלושה ימים משנודע למי מהבעלים ו/או עם התרחשותו,  מידמידע כאמור יועבר לכלמוביל בכתב 

 למרכז השירות עליו לראשונה.

לאפשר לכלמוביל מעת לעת לבדוק, בעצמה או באמצעות גוף אחר מטעמה, הבעלים ומרכז השירות מתחייבים  .19.2

מכל  את חוסנו הכלכלי של מרכז השירות ואת יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה, וזאת מבלי לגרוע

מתחייבים לשתף פעולה  הבעלים ומרכז השירותסעד אחר לו תהיה זכאית כלמוביל על פי כל דין ו/או הסכם. 

באופן מלא עם כלמוביל או עם מי מטעמה לצורך בדיקה כאמור, ובכלל זה להעביר לכלמוביל או למי מטעמה 

טיים לחוסנו הכלכלי של מרכז על פי דרישתה או דרישה של מי מטעמה, מסמכים, נתונים ואומדנים הרלבנ

 השירות.

, לבדוק, וכן לנציגי היצרן בליווי כלמוביל, לאפשר לכלמוביל ו/או לנציגיההבעלים ומרכז השירות מתחייבים  .19.1

עובדיו מתן שירותי המוסך ללקוחות, איכות השירות, , דרך עבודתו המקצועית, מרכז השירותאת  בכל עת,

נהלים אם מרכז השירות עומד באמות המידה וב , בכל עת,לבדוקניינים אלו; לעיין בכל מסמך הנוגע לע ;וציודו

)ב( תביעות  ;תביעות אחריותבנוגע ל: )א( בפרט כך בכלל, וכך  -ולעיין בכל מסמך רלוונטי  שהוציאה כלמוביל

 "(.recall)"תביעות  recall)ג( תביעות בגין טיפולי "(. תביעות הסכמי אחזקההנוגעות להסכמי אחזקה )"

 כללי .24

והאינטרסים של כלמוביל  , שמם הטובבכל עניין ובכל עת לשמירת המוניטיןלפעול הבעלים ומרכז השירות מתחייבים 

 של המוצרים והשירותים שלהם בארץ.של המוניטין טיפוח ולשמירה וושל היצרן, 

 תקופת ההתקשרות וסיומהו. 

 תקופת ההתקשרות  .21

עד להודעה  לתקופה בלתי קצובה החתימה על הסכם זה ותימשך תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה תחל עם .21.1

 של צד להסכם לצד האחר על רצונו להביאה לידי סיום.בכתב 

חודשים מיום מתן ההודעה על סיום ההסכם על  1לעיל יהיה בתום  21.1 עיףסיום תקופת ההתקשרות כאמור בס .21.2

 ידי צד להסכם לצד האחר.

 סיום מוקדם של ההתקשרות .22

על  תנוטל כלמובילהתחייבויות שרשאה הניתנת למרכז השירות על פי הסכם זה והצדדים כי ה מוסכם בין .22.1

בהתאם, היצרן.  תכנציגשל כלמוביל  המעמד על פי הסכם זה הן במסגרתהבעלים ומרכז השירות כלפי  העצמ

ן במעשה, מחדל, בי - כלמובילכל שינוי שיחול בהתחייבויות ההדדיות בין היצרן ל, 21.1 עיףועל אף האמור בס

ההרשאה למרכז השירות על לבטל ו/או לשנות את כלמוביל את  היזכ -קביעת תנאים חדשים או שינוי בקיימים 

מהמועד בו חלו ל ווהכ, הבעלים ומרכז השירות כלפי הההתחייבויות שלפי הסכם זה ו/או לבטל ו/או לשנות את 

 כלמוביל.השינויים לגבי 

עם  מיד, תבוא תקופת ההתקשרות לסיומה 22.1 עיףומבלי לגרוע מהאמור בס לעיל, 21 עיףעל אף האמור בס .22.2

 הבאים:  מתן הודעתה של כלמוביל על סיום ההסכם בקרות אחד או יותר מהמקרים
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אשר יש בו, לפי שיקול דעתה של כלמוביל,  מי מהבעלים ו/או של מרכז השירות,מעשה או מחדל של  .22.2.1

 ;כלפי כלמוביל מי מהבעלים ו/או מרכז השירותד סיון לכך, מצימשום מעילה באמון או נ

מרצון, או שניתן כנגד  פירוקבת תוקף על  ההחלטמהבעלים או על ידי מי מרכז השירות,  ם נתקבלה ע"יא .22.2.2

 מרכז השירות או מי מהבעלים צו פירוק על ידי בית משפט;

 סים לאילו מנכסיהם;נתמנה למי מהבעלים או למרכז השירות מפרק זמני או קבוע, או מונה כונס נכ .22.2.1

הוגשה נגד מי מהבעלים או נגד מרכז השירות בקשה לבית המשפט המוסמך למתן צו פירוק או למינוי  .22.2.1

מפרק )זמני או קבוע( או למינוי כונס נכסים )זמני או קבוע( לחלק מהותי מנכסיו, והבקשה לא נדחתה או 

 ימים ממועד הגשתה; 14בוטלה תוך 

נכסיו של מי מהבעלים או של מרכז השירות, או בוצעה פעולה של הוצאה הוטל עיקול על חלק מהותי מ .22.2.1

לפועל בקשר לחלק מהותי מנכסיו של מי מהבעלים או של מרכז השירות, והעיקול או הפעולה לא הוסרו 

 ימים ממועד הטלתם או ביצועם; 14או בוטלו תוך 

לחוק  114גרת הליך לפי סעיף ניתן צו הקפאת הליכים כנגד מי מהבעלים או כנגד מרכז השירות במס .22.2.1

, או אם הוגשה בקשה להסדר נושים לפי הסעיף האמור אשר לא נדחתה תוך 1999 –החברות, התשנ"ט 

 ימים מהגשתה; 11

מרכז השירות הפסיק לבצע את תשלומיו או חדל מקיום עסקיו, או אם קיים חשש סביר לכך או חל שינוי  .22.2.1

 ות;מהותי לרעה בחוסנו הפיננסי של מרכז השיר

 פלילית )למעט עבירות תעבורה(;ורשע בעבירה מי מהבעלים או מרכז השירות ה .22.2.4

 הםאו חבות מחבויותי הםלהסב זכות מזכויותי וסיו/או נ וסבהו/או  ועבירהבעלים ו/או מרכז השירות ה .22.2.9

 ;לכך מראש ובכתב כלמובילעל פי הסכם זה לאחר או לאחרים ללא הסכמת 

)על נספחיו( או של הוראה מהוראות הסכם מרכז המכירה שלא הפרה של הוראה מהוראות הסכם זה  .22.2.14

יום מיום ביצוע ההפרה או מהמועד שנודע לראשונה למרכז השירות או לבעלים על קיום  11תוקנה תוך 

 ההפרה;

הפרה של אחד או יותר מהסעיפים המנויים להלן על ידי מי מהבעלים ו/או על ידי מרכז השירות )וזאת  .22.2.11

, 11, 11.2, 11.1, 11 ,12 11.1 ,11.1, 14, 9 ,4.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.9, 1.1, 1.2: (22.2.14 על אף האמור בסעיף

11 ,14 ,19 , 24  ,21.4 ,21.1 ,21.2 ,29.1 ,29.1 ,29.1 ,29.1. 

 תוצאות סיום ההתקשרות .21

ל או היתר שנתנו כלמוביהרשאה עם תום תקופת ההתקשרות כאמור תבוא על סיומה כל הסכמה, התחייבות,  .21.1

 , בין במסמך זה ובין בכל דרך אחרת.מי מהבעלים ו/או למרכז השירותו/או היצרן ל

הבעלים ומרכז כלפי כלמוביל ו/או היצרן תישארנה בתוקפן ותחייבנה את  הבעלים ומרכז השירותהתחייבויות  .21.2

ההתקשרות, אחראי עבור עבודות שבוצעו עד מועד סיום מרכז השירות ן המלא. כמו כן יהיה אעד מילו השירות

על ידו ו/או על ידי קבלן משנה מטעמו, וזאת עד לתום תקופת האחריות שהוא חייב בה כלפי הלקוח בכפוף לכל 

 דין לעניין זה.
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הודעה על הפסקת ההתקשרות כאמור, להפסיק להציג את כניסתה לתוקף של עם  מידמתחייב,  מרכז השירות .21.1

מצג,  ולהסיר לאלתר כל סימן זיהוי, ,לכלי הרכב של היצרן רכז שירותשל כלמוביל ו/או כממרכז שירות עצמו כ

יפסיק גם להשתמש לאלתר בכל טופס או  מרכז השירות. מרכז שירות כאמורשילוט או פרסום המציג אותו כ

 נייר המציגים אותו כאמור לעיל.

ם ו/או זיהוי; מרכז השירות יחזיר לכלמוביל, בתום תקופת ההתקשרות, כל מידע מקצועי וטכני; אמצעי פרסו .21.1

"( שקיבל מכלמוביל )בתמורה או הציודמכשירים לאיתור תקלות; כלי עבודה ומכשור מיוחד; ציוד וכלים )"

 שלא בתמורה(. כלמוביל תשלם למרכז השירות בתמורה להחזר הציוד, בהתאם לקבוע בנספח המסחרי.

לעיל, לפרסם את עובדת סיום כלמוביל תהא זכאית, לאחר מתן ההודעה על סיום תקופת ההתקשרות כאמור  .21.1

מי מהבעלים ו/או במרכז השירות ובלבד שהדבר יעשה, ככל הניתן, באופן אשר אין בו כדי לפגוע ב -ההתקשרות 

 מעבר למתחייב.

ככל שהדבר יידרש על פי שיקולה של כלמוביל לשמירת  -פרסום עובדתי נכון של הסיבה להפסקת ההתקשרות  .21.1

מי מהבעלים ו/או לא ייחשב כעלול לפגוע ב -האינטרסים שלה ו/או של היצרן  השם הטוב ו/אוהמוניטין ו/או 

 .במרכז השירות מעבר למתחייב

  הוראות כלליות. ז

  התחשבנות בין כלמוביל לבין מרכז השירותוחלפים  .21

כפי שיזמין מעת )כפי שיהיו ברשותה וכפי שהיא מספקת על דרך קבע( כלמוביל תספק למרכז השירות חלפים  .21.1

 .ישלם לכלמוביל תמורת החלפים מרכז השירותו ,לעת

 ווי תעודות משלוח מפורטות.יאספקת החלפים תבוצע על ידי כלמוביל בל .21.2

עם קבלתם, וכן יבדוק את התאמתם לתעודת המשלוח. אם מרכז  מידמרכז השירות יבדוק את החלפים  .21.1

תוך שני ימי עסקים ממועד קבלת ם וסבירים, וזאת ביהשירות לא ישיג בכתב בפני כלמוביל, מטעמים ענייני

 יהוו תעודות המשלוח ראיה סופית לגבי זהות החלפים שסיפקה כלמוביל וכמותם. החלפים,

כלמוביל תנפיק בגין תעודות המשלוח חשבוניות למרכז השירות. החשבוניות יונפקו עבור כל תעודת משלוח  .21.1

 .דעתה של כלמוביל , על פי שיקולמספר תעודות משלוח יחדיוריכוז בנפרד או עבור 

זכאי, בעת תשלום עבור חלפים שוטפים שירכוש מרכז השירות יום חתימת הסכם זה ועד להודעה אחרת יהיה מ .21.1

בנספח  , מעת לעת, על ידי כלמובילושיקבע יםבשיעורלצרכן  כלמובילממחיר מחירון ות מכלמוביל, להנח

  .המסחרי

צוע עבודות במסגרת יהשתמש בהם לבז השירות מרכואשר מכלמוביל  מרכז השירותבגין חלפים שרכש  .21.1

את מרכז השירות יחייב , recall , או במסגרת טיפוליאו במסגרת הסכמי אחזקה, או כלמוביל אחריות היצרן

 בהתאם לקבוע בנספח המסחרי. כלמוביל 

או יצרן במסגרת אחריות ה מרכז השירותלשעת עבודה בגין עבודות המבוצעות על ידי חיוב כלמוביל ל התעריף .21.1

בנספח  תעריף המוסכם עם כלמוביללא יעלה על ה, recallטיפולי  ובמסגרת חזקהאבמסגרת הסכמי  ,מובילכל

  .שעתון היצרןפי על יערך יהמסחרי. החיוב 
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)א( חלפים  :גיש לכלמוביל חשבונות המפרטים את כל התשלומים שהוא זכאי להם לדעתו בגיןמרכז השירות י .21.4

 21.1כאמור בסעיף עבודות עבודה שבוצעה במסגרת  )ב(לעיל,  21.1 כאמור בסעיף  השתמש בהםשמרכז השירות 

 . לעיל

 כולם או חלקםאו תשיג עליהם )החיובים המופיעים בהם את כלמוביל תבדוק את החשבונות האמורים ותאשר 

  .בלבד ,החיובים המאושריםבגובה ת ו. מרכז השירות יוציא לכלמוביל חשבוני(לפי העניין

. הדוח יכלול את חיוביו מפורטמצב חשבון דוח  קלנדארי, בכל חודש 1 -לעד  ,למרכז השירותביל תמציא כלמו .21.9

ואת חיוביה של כלמוביל כלפי מרכז השירות בהתאם לחשבוניות שהוציאו  של מרכז השירות כלפי כלמוביל

, וכלמוביל לכלמוביל יתידימלהודיע על כך  מרכז השירות, על במרכז השירותאם הדוח לא התקבל  הצדדים.

  ח."תמציא לו מיידית העתק מהדו

המורה לסניף הבנק בו מתנהל הרשאה לחיוב חשבון על טופס מרכז השירות במעמד חתימת הסכם זה יחתום  .21.14

, להעביר לכלמוביל את הסכומים שיהיו נקובים בחיובים שיועברו לבנק על ידי של מרכז השירותחשבון ה

יהיה בתוקף שאה לחיוב חשבון הבנק לא תהיה ניתנת לביטול כל עוד הסכם זה ההר כלמוביל מדי פעם בפעם.

מתחייב שלא לפתוח חשבון בנק נוסף לצורך  בנוסף, מרכז השירות לאחר סיומו.חודשים  1ולמשך תקופה של 

ניהול פעילותו או להעביר את פעילותו לחשבון בנק אחר, אלא לאחר חתימתו על טופס הרשאה לחיוב חשבון 

  נק הנוסף/האחר לזכות כלמוביל כאמור לעיל. הב

בדוח אופן ההתחשבנות  .מצב החשבון המפורט בהתאם לקבוע בדוח יחויבבבנק  מרכז השירות נו שלחשבו .21.11

יהיו בהתאם לתנאי התשלום הקבועים בנספח המסחרי. מועדי החיובים יהיה בהתאם לקבוע בנספח המסחרי. 

כלמוביל תודיע  ,להלן 14בהתאם לאמור בסעיף רי בעניינים אלו הנספח המסחבמידה וכלמוביל תעדכן את 

 כאמור.עדכון רות על ילמרכז הש

אחד או יותר מהחיובים המופיעים כנגד  מרכז השירותהצדדים מסכימים כי במקרה של טענה בתום לב מצד  .21.12

חיובים חלוקת ביחס להמ, תנאי התשלום אשר לא תוכרע עד למועד התשלום על פי בדוח מצב החשבון המפורט,

. 21.11וזאת מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   תנאי התשלום תיושב לכל היותר עד למועד התשלום הבא על פי

ככל שיימצא, לאחר יישוב המחלוקת, כי סכום  .מרכז השירותהאחריות להבאת המחלוקת ליישובה מוטלת על 

 תשלום הקרוב למרכז השירות.כלשהו שולם לכלמוביל ביתר, תשיב כלמוביל סכום זה במועד ה

 וביטוח  , פיצוי, שיפויאחריות .21

מרכז השירות לבדו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או הפסד, לגוף  ,מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה .21.1

לכלמוביל ו/או למי מטעמה ליצרן ו/או ו/או לרכוש, לרבות נזק תוצאתי מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שיגרמו 

  לבעלי כלי הרכב ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר עם מתן שירותי מוסך עפ"י ההסכם. ו/או

עם דרישתה הראשונה, בגין כל  מידכלמוביל, היצרן ו/או מרכז השירות מתחייב לפצות ו/או לשפות את כמו כן,  .21.2

ו באחריותו של מרכז נזק ו/או הוצאה, לרבות הוצאות שכ"ט עו"ד, שייגרמו לכלמוביל כתוצאה מאירוע שהינ

לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור בגין  ,השירות ו/או מי מטעמו ו/או בשמו, על פי הסכם זה או על פי כל דין

  .על פי אמות המידהשלא או /כל נזק שיגרם לכלמוביל כתוצאה ממתן שירותי מוסך שלא על פי הסכם זה ו

ממועד תחילת הסכם זה , זה ו/או על פי כל דין הסכםל פי עת מרכז השירות יוומהתחייבומבלי לגרוע מאחריות  .21.1

ו, לערוך ולקיים על חשבונמרכז השירות המוקדם, מתחייב  לפי, על פיו שירותי המוסךאו ממועד תחילת מתן 

המפורטים ב"אישור עריכת ביטוחים" את הביטוחים  ,בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל
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ביטוחי )"להלן  21.1 הווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה ואת הביטוחים המפורטים בסעיף ומ 'הנספח המסומן כ

 .הסכם זהפי -עלההתקשרות משך כל תקופת לוזאת , "(הביטוחים" ו/או "מרכז השירות

כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב שימוש בכלי רכב וביטוח אחריות בגין נזק  ביטוח חובה )סחר כלי רכב( .21.1

על שם כל אותם האנשים הרשאים מטעם עקב שימוש בכלי רכב, שניהם צד שלישי )סחר כלי רכב( של  לרכוש

לאירוע $ )מאה אלף דולר ארה"ב( 144,444, בגבול אחריות שלא יפחת מסך של לנהוג בכלי הרכב מרכז השירות

$ 214,444של  ולתקופה, ובגבול אחריות לפרק האחריות בגין נזק לרכוש של צד שלישי שלא יפחת מסך

 )מאתיים וחמישים אלף דולר ארה"ב(.

לשלם את והוא מתחייב, בין היתר, בסעיף זה,  יםהנזכר הביטוחיםמתחייב למלא אחר כל תנאי מרכז השירות  .21.1

תחודשנה מעת לעת, לפי מרכז השירות דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי 

ההתקשרות על פי ההסכם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם כל תקופת  הצורך, ותהיינה בתוקף במשך

יודגש, כי מרכז אישורים על תשלומי הפרמיה. כלמוביל לבקשת  ולהמציאו/או להפקיע את תוקף הביטוחים 

 .י מרכז השירותבביטוח הנקוביםת וות העצמיויההשתתפ מיבכל מקרה בסכוא השירות יש

מועד יום לפני  11 -, לא יאוחר מלכלמוביללהמציא מרכז השירות מתחייב  ,כלמובילללא צורך בכל דרישה מצד  .21.1

לעיל בהתאם  כאמורמרכז השירות אישור בדבר עריכת ביטוחי  ,הסכם זהעפ"י שירותי המוסך מתן תחילת 

צאת . מרכז השירות מצהיר, כי ידוע לו כי המ, כשהוא חתום כדין על ידי המבטחםביטוחיעריכת לנוסח אישור 

שירותי הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן  כשהוא חתום כדין על ידי המבטחאישור עריכת הביטוחים 

על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של מרכז השירות על פי הסכם זה ו/או על פי כל המוסך 

 דין.

כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא  מרכז השירותכי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי  ,בהקשר זה מובהר .21.1

 ומחובתיהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את מרכז השירות , ולא זה להסכםבהתאם  יוותוימהתחייב

אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל  שהואבגין כל נזק כלמוביל ו/או מי מטעמה לפצות את לשפות ו/או 

 דין.

להפקיד בידי מרכז השירות מתחייב  ,מרכז השירותקופת ביטוחי לפני מועד תום ת מיםי 1 -לא יאוחר מ .21.4

ולמשך כל תקופת  לעיל בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת 21.1  כאמור בסעיף ים, אישור עריכת ביטוחכלמוביל

 .ההתקשרות על פי ההסכם

כאמור ירות מרכז הששיומצא על ידי  יםהביטוחעריכת לבדוק את אישור  ת, אך לא חייבת,רשאיכלמוביל תהא  .21.9

על מנת להתאים  ושיידרשו/או התאמה ו/או הרחבה או תיקון ו/מתחייב לבצע כל שינוי ומרכז השירות לעיל, 

 .ו על פי הסכם זהלהתחייבויותיאת הביטוחים נושא האישור 

לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן כלמוביל מצהיר ומתחייב כי זכויות מרכז השירות  .21.14

עריכת אישור הביטוחים נושא כל אחריות שהיא לגבי /או כל חובה ו האו מי מטעמכלמוביל ו/ת על מטילו

מרכז , טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על יםהביטוח

ובין אם לאו, בין ט לעיל דרשו עריכת שינויים כמפורוזאת בין אם  ו/או על פי כל דין,זה  הסכםעל פי השירות 

 ובין אם לאו.את אישור עריכת הביטוחים אם בדקו 
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 ת,, אך לא חייבתזכאיכלמוביל  תהא, ןאו בחלק ןבכללותף זה לפי סעי יותיובהתחייבומרכז השירות לא עמד  .21.11

כל סכום שהוא  וו/או לשלם במקומ וועל חשבונמרכז השירות של  מולערוך את הביטוחים או חלק מהם במקו

 לכל סעד אחר. כלמוביל של  הוזאת מבלי לגרוע מזכות

, וכי כלמוביליכללו תנאי מפורש על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי מרכז השירות ביטוחי  .21.12

כמו כן, יתחייב המבטח שהפוליסות לא  .כלמובילהמבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי 

 יום מראש. 14לפחות כלמוביל מסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי יאלא אם תתצומצמנה ולא תבוטלנה 

על פי הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי  כלמוביל ו/או מי מטעמהשל  היכללו סעיף לפיו זכותמרכז השירות ביטוחי  .21.11

ים העדר רישוי ו/או אישוראי עמידה בתקנות ו/או בהנחיות ו/או הוראות ו/או לא תיפגע עקב ו/או פיצוי 

 .מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים

אי קיום החובות המוטלות על מרכז השירות, לרבות אי מתן הודעה ו/או יכללו סעיף לפיו מרכז השירות ביטוחי  .21.11

 אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות לא יפגעו בזכויותיה של כלמוביל לקבלת שיפוי.

מכל סכום שיגיע  בכללותו,ח ופרק אחריות וביטלהם היא זכאית לפי כומים לנכות ס תרשאי כלמוביל תהא .21.11

ממרכז לגבותם  תרשאי תהאבצירוף הצמדה וריבית על פי חוק, בכל זמן שהוא, וכן למרכז השירות  הממנ

 בכל דרך אחרת.השירות  

ים, ההוראות מרכז השירות מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצוו .21.11

והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. למעלה מן הצורך יובהר, כי מרכז השירות 

 הצווים ואחר כל 1991 –נוסח משולב, תשנ"ה  החוק לביטוח לאומילמלא אחר כל דרישות והוראות מתחייב 

ו כל עובדישמרכז השירות, לעיל, באופן אך מבלי לפגוע בכלליות האמור  ,, ובעיקרשהותקנו על פיותקנות וה

, לרבות אלה שירותי המוסךבמתן ועובדיהם שיועסקו  וו/או קבלני המשנה של ו/או שליחיו ו/או משמשיו

זכאים לכל ההתקשרות יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת  ,שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או זמני

 . הזכויות שעל פי החוק הנ"ל

י קביעת גבולות האחריות כמפורט באישור עריכת ביטוחים הנה בבחינת דרישת מינימום מוסכם בזאת, כ .21.11

שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. על מרכז השירות לבחון את  ,המוטלת על מרכז השירות

חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. מרכז השירות מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מנוע 

ות כל טענה ו/או דרישה כלפי כלמוביל ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או מלהעל

כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו. היה ולדעת מרכז השירות יש צורך 

ולקיים את הביטוח  לערוך מרכז השירות, מתחייב םו/או משלימים כלשהם לביטוחיבעריכת ביטוחים נוספים 

 המשלים /הנוסף כאמור.

ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות תחלוף כלפי  מרכז השירות ערוךישרכוש נוסף ו/או משלים בכל ביטוח 

 כלמוביליורחב שם המבוטח לכלול את משלים ו/או נוסף לעניין ביטוח חבויות  .המטעמ הבאים/או ו כלמוביל

  .בכפוף לסעיף אחריות צולבת

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר מרכז השירות, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  .21.14

כלמוביל ו/או מי מטעמה ו/או בשמה בגין כל נזק שהוא זכאי לשיפוי על פי הביטוחים שהתחייב לערוך כמפורט 

יסות, והוא פוטר את כלמוביל ו/או לעיל, או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפול

 מי מטעמה ו/או בשמה מכל אחריות לנזק כאמור ומתחייב לפעול למיצוי זכויותיו על פי הפוליסות.
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וכן למעט  ,מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות מרכז השירות, למעט חבות מוסכים ואחריות מקצועית .21.19

או כל  2441לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט  ,כלי רכב( צד שלישי )סחרוביטוח  ביטוח חובה )סחר כלי רכב(

 נוסח אחר שיחליף אותם.

 העברת זכויות .21

לערוך שינוי במבנה הבעלות של מרכז השירות או בניהולו, ובכלל זה שלא ים מתחייב הבעלים ומרכז השירות .21.1

ן באופן עקיף, ללא הסכמת באופן מלא או חלקי, בין באופן ישיר ובי שינוי בהיקף האחזקות של מי מהבעלים,

לרבות זהות השותפים, במקרה של  -לעניין זה "מבנה הבעלות של מרכז השירות"  .ובכתב כלמוביל מראש

בכל אמצעי שליטה שותפות, או זהותם של בעלי המניות, במקרה של תאגיד אחר, וכן שיעור האחזקות 

  כז השירות.של מי מהם במר( 1999 –התשנ"ט  ,)כהגדרת המונח בחוק החברות

מחייב הסכמת כלמוביל בכתב ומראש. הוראה זו תחול גם על שינוי  מרכז השירותבכתובת /או כל שינוי בשם ו .21.2

 מרכז השירות.במבנה התכנוני או הפיזי של מבנה 

 ,על פי הסכם זהוהתחייבויותיה כלמוביל תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להעביר את כל זכויותיה  .21.1

 הםובלבד שזכויותיוזאת ללא הסכמתם של מרכז השירות או הבעלים, ן, לכל חברה או תאגיד אחר או את חלק

 לא תפגענה כתוצאה מכך. והבעלים מרכז השירותשל 

בכל דרך שהיא, , להמחותו/או  להסבו/או  להעבירו/או לשעבד לא מתחייבים בזאת מרכז השירות והבעלים  .21.1

)ובכלל זה את ההרשאה להפעלת מוסך מורשה של היצרן, זכות ה זכות או חבות של מי מהם על פי הסכם ז

מכלליות האמור בינם לאחר או לאחרים )לרבות ומבלי לגרוע השימוש בתואר וזכות השימוש בסימן המסחרי( 

 ( ללא הסכמת כלמוביל לכך מראש ובכתב.לבין עצמם

 סודיות .21

כתוצאה ו/או בעקבות הסכם אל מי מהם עו או שיגי מהבעלים ו/או למרכז השירותמי ימסרו ליכל המסמכים ש .21.1

זה, והקשורים במישרין או בעקיפין בכלמוביל או בפעילותה, או המתייחסים לכל מידע או ידע שהוא לגבי 

הבעלים ו/או כלמוביל, יהיו שייכים לכלמוביל בכל עת ויחשבו כרכושה לכל צורך ועניין והם יוחזרו לה על ידי 

 פת תוקפו של הסכם זה או בכל מועד אחר על פי דרישתה.מיד עם תום תקו מרכז השירות

לכל גוף או לכל אדם  מהבעלים ו/או מרכז השירותמי בכל תקופת תוקפו של הסכם זה ולאחריה, לא ימסור  .21.2

שמחוץ לכלמוביל, באיזו דרך שהיא, מידע על נושאים הקשורים בתפקידיו, פעולותיו וקשריו עם כלמוביל, או 

ידע הגיע אליו במישרין ובין שהגיע אליו בעקיפין אלא אם ובמידה שקיבל את אישורה של הנובע מהם, בין שהמ

 כלמוביל לכך, בכתב ומראש.

לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע ו/או ידיעה הקשורים לכלמוביל ו/או למי  יםמתחייב הבעלים ומרכז השירות .21.1

במישרין או בעקיפין, ו/או תוך כדי  םתמטעמה ו/או למי מהלקוחות הקשורים לכלמוביל, אשר יובאו לידיע

לא לעשות כל שימוש שהוא במידע ו/או בידיעות  הבעלים ומרכז השירות יםועקב קיום ההסכם. כן מתחייב

 הנ"ל, למעט שימוש לצורכי קיום הסכם זה.

בר כל מידע בכתב ובעל פה או בכל אופן אחר שיוע לשמור בסודיות מוחלטת יםמתחייב הבעלים ומרכז השירות .21.1

יהיה חסוי מידע כאמור  .או יגיע לידיו כתוצאה מהסכם זה או אגב קיומו מהבעלים ו/או למרכז השירותמי ל
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בכתב מצד כלמוביל. כל מידע מסחרי או אחר שיתגלה מראש ולא ניתן יהיה להעבירו לצד שלישי ללא הסכמה 

 א לחסוי.במהלך קיום ההסכם ולאחריו יחשב אף הו מהבעלים ו/או למרכז השירותי למ

לרבות ידיעות ונתונים בכתב או בעל פה, נוסחאות, רישומים, מסמכים, תיאורים, תכניות,  -"מידע" לעניין זה,  .21.1

סמלים, תגליות, מכתבים, סודות מסחריים, שיטות, תהליכים, חומרים, רשימת לקוחות, רשימת ספקים, 

, קשרי מסחר, סימני מסחר, מורשים( )מרכזים רשימת מחירים, רשימת סוכנים או מפיצים, רשימת מוסכים

טכנית ומידע טכני בכל מדיה לרבות במדיה הוראות יצרן, הנחיות ונהלים של כלמוביל, חוזרים, ספרות 

, כלים ומכשירים ייעודיים ודיאגנוסטיים וכן כל דבר ועניין אחרים המכילים מידע, ו/או העשויים מגנטית

שור בעסקיה של כלמוביל ו/או כל נושא ועניין הקשורים לשמש מקור למידע, והכל בקשר עם נושא הק

הניתן למעט מידע כאמור  בכלמוביל, ו/או במגעים עמה או כל הנובע מכך, והקשור לכך, בכל צורה שהיא.

 לגילוי בנקל או שפורסם בפומבי.

סעיף זה ב יקיימו אף הם את האמור םוהמועסקים על יד םכי כל העובדים אצל ויוודאהבעלים ומרכז השירות  .21.1

 .)סודיות(

 וסעדים פיצוייםנזקים,  .24

מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה ומכל סעד אחר על פי הסכם זה ו/או על פי דין, מרכז השירות יפצה ו/או  24.1

ישפה כל לקוח ו/או את כלמוביל ו/או צד שלישי כלשהו מיד עם דרישה ראשונה בגין כל נזק ו/או הוצאה אשר 

הפרת הסכם ההרשאה ו/או אי עמידה באמות המידה ו/או שירותי מוסך. מבלי  ייגרמו למי מהם בקשר עם

לגרוע מן האמור, במקרה שייגרם ללקוח נזק על ידי מרכז השירות ו/או על ידי מי מטעמו ו/או ייגרם נזק 

לכלמוביל בעקבות נזק כאמור ללקוח, אזי כלמוביל תהיה רשאית לחייב את מרכז השירות בפיצוי הלקוח או 

מוביל )על פי העניין( על כל נזק כאמור שנגרם. בכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, רשאית כלמוביל כל

לחייב את מרכז השירות בפיצוי לקוח על כל נזק שנגרם לו כתוצאה ממתן שירותי מוסך שלא על פי הסכם זה 

 יפול על חשבון מרכז השירות.ו/או על פי אמות המידה. הפיצוי יכול שיהיה בכסף ו/או בביצוע תיקון או ט

 recallעל ידי כלמוביל, היצרן ו/או מי מטעמם, כי תביעות במסגרת הליך  ךימצא בביקורת שתיעריככל ש 24.2

תביעות אחריות או תביעות הסכמי אחזקה בוצעו שלא על פי הנהלים של כלמוביל ו/או של  "(,recallתביעת )"

)וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר על פי הסכם זה או על  שירותהיצרן, תהיה כלמוביל רשאית לחייב את מרכז ה

 :באחד או יותר מאלה פי דין(

השבה של סכום הכסף שכלמוביל שילמה למרכז השירות בשל התביעה שבוצעה שלא על פי הנהלים  .24.1.1

 האמורים.

, recallהשבה של אחוז מתוך סך הכספים שכלמוביל שילמה למרכז השירות בשל תביעות )תביעות  .24.1.2

לפי העניין(, השווה לאחוז מסך התביעות הרלבנטיות  - ביעות אחריות או תביעות הסכמי אחזקהת

לפי העניין(, שלגביהם נמצא, על פי בדיקה  - , תביעות אחריות או תביעות הסכמי אחזקהrecall)תביעות 

 מדגמית, כי לא בוצעו על פי הנהלים של כלמוביל ו/או של היצרן.

 בגין אי קיום הנהלים. ,שנגרמו לכלמוביל יצרן,מהלל קנסות כו ,תשלום כל ההוצאות .24.1.1

מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה ומכל סעד אחר על פי הסכם זה ו/או הדין, ככל          שיימצא כי מרכז   24.1

, תהיה כלמוביל רשאית לחייב 11.1ברכב בטרם שחרורו, בניגוד לאמור בסעיף  recallשירות לא ביצע טיפולי 

מרכז השירות ללא צורך בהוכחת נזק כלשהו, בסכום אשר ייקבע על ידה מעת לעת. עוד מוסכם, כי מבלי  את
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לגרוע מן האמור בהסכם זה, מרכז השירות לבדו יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או הפסד, לגוף 

צרן ו/או לכלמוביל ו/או למי מטעמה ו/או לרכוש, לרבות נזק תוצאתי מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שייגרמו לי

. )ב( ביצוע לקוי recallו/או לבעלי הרכב ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר עם: )א( אי ביצועם של טיפולי 

 .recallשל טיפולי 

 בטחונות .29

 למרכז השירות על פי הסכם זה או על פי הבגין חלפים שסיפקלכלמוביל להבטחת התשלומים שיגיעו  .29.1

יהם ולהבטחת קיום כל יתר התחייבויות, מהבעלים ו/או מרכז השירות חרת שבין כלמוביל לבין מיהתקשרות א

 24 - 21.2 פיםהסכם זה )ובכלל זה ההתחייבות לשיפוי ולפיצוי כאמור בסעיכל על פי  הבעלים ומרכז השירותשל 

לטובת כלמוביל לתי מותנית בידי כלמוביל ערבות בנקאית אוטונומית וב הבעלים ומרכז השירות, יפקידו לעיל(

תהא הבנקאית . הערבות "(הערבות הבנקאית)" ידי כלמוביל בנספח המסחרייקבע, מעת לעת, על יבסכום כפי ש

 בנוסח אשר יאושר על ידי כלמוביל.

יום לפני תום  11 -לא יאוחר ממדי שנה הערבות הבנקאית תהא בתוקף לתקופה של שנה ממועד הוצאתה. 

ם קבלת ע .הבנקאיתידאגו לחידוש הערבות  הבעלים ומרכז השירות ,, לפי הענייןקאיתהבנ תקופת הערבות

כך שהיא תעמוד הבנקאית להאריך את הערבות  הבעלים ומרכז השירותהודעה על סיום ההסכם, ידאגו 

 בתוקפה עד לתום שישה חודשים לאחר תום ההסכם. 

 כתב הערבות הבנקאית המקורי שבתוקף יימסר לכלמוביל.

בהתאם לקבוע הבנקאית דרישה למימוש הערבות הבנקאית מוביל תהא רשאית להגיש לבנק מוציא הערבות כל .29.2

בכל מקרה של הפרת הסכם זה, או במקרה שלא נמסר לה אישור על חידוש הערבות , הבנקאית בערבות

 ימים טרם פקיעתה. 11הבנקאית לפחות 

בהתאם  ,בכל עתהערבות הבנקאית  סכוםכן את לעד הבעלים וממרכז השירותמלדרוש כלמוביל תהא זכאית  .29.1

למרכז הניתנים  תשלוםהובהתאם לתנאי  מרכז השירות,על ידי ממנה לשינויים בהיקף הזמנות החלפים 

 .השירות

 הבגין חלפים שסיפקלכלמוביל להבטחת התשלומים שיגיעו , ו29.1בנוסף לערבות הבנקאית האמורה בסעיף  .29.1

על פי התקשרות אחרת שבין כלמוביל לבין מי מהבעלים ו/או מרכז השירות,  למרכז השירות על פי הסכם זה או

כל הסכם )ובכלל זה ההתחייבות על פי יהם של הבעלים ומרכז השירות ולהבטחת קיום כל יתר התחייבויות

 שטר חוב בגיןלכלמוביל  וימציא הבעלים ומרכז השירותלעיל(,  24 -ו  21.2 פיםלשיפוי ולפיצוי כאמור בסעי

שטר החוב יהיה  .להסכם זה בסך הקבוע בנספח המסחרי 'ונספח בנוסח המצורף כעל פי הסכם זה,  בויותיהםח

  .להלן 29.1 עיףכמפורט בס ערביםשני בערבות אישית של כן ובחתימה של מרכז השירות 

ביל ככל שכלמוביל תמצא, על פי שיקול דעתה, כי הביטחונות הנזכרים לעיל אינם מספקים, רשאית כלמו .29.1

בהתאם לשינויים בהיקף הזמנות  ,בכל עתהסכום הנקוב בשטר החוב להגדיל את  : )א(לדרוש ממרכז השירות

להוסיף )ב( ו/או  למרכז השירותהניתנים  תשלוםבהתאם לתנאי ה/או ו מרכז השירות,על ידי ממנה החלפים 

בנספח  וכפי שיקבע ,ולבתערבות צ/או ו בטחונות אחרים, לרבות שיעבוד מלאי החלפים של מרכז השירות

דרישתה של בסמוך להמסחרי. מרכז השירות ידאג להעמיד לטובת כלמוביל בטחונות מוגדלים/ נוספים אלה 

 כלמוביל כאמור.
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ועל פי כל דין, במקרה של הפרה של הוראה מהוראות הסכם  הסכם זהיתר הסעדים על פי מבלי לגרוע מובנוסף,  .29.1

 :ים, תהא כלמוביל רשאיתזה על ידי מרכז השירות ו/או הבעל

  .לתיקון ההפרה לשביעות רצונה של כלמובילעד  מרכז השירותלהפסיק את אספקת החלפים ל .29.1.1

הבעלים ו/או , לרבות לדרוש כי בנספח המסחרי לשנות את תנאי התשלום הנדרשים ממרכז השירות .29.1.2

 ישלמו לה על בסיס מזומן. מרכז השירות

מרכז השירות יהיה ערב לקיום כל התחייבויותיו של התאגיד הנפרד  (: )איראו לכך כי הבעלים ומרכז השירות .29.1

כלפי כלמוביל על פי ושל הבעלים שלו , בכפוף לאישור כלמוביל לעיל(, אם וככל שיהא 14.1 )כהגדרתו בסעיף

יחתום על , בכפוף לאישור כלמוביל אם וככל שיהא ,הסכם מרכז מכירה, במלואן ובמועדן; )ב( התאגיד הנפרד

כלפי כלמוביל על פי הסכם זה, במלואן ו/או הבעלים זה כערב לקיום כל ההתחייבויות של מרכז השירות  הסכם

הסכם זה ייחתם גם על ידי שני ערבים, אשר יהיו מקובלים על כלמוביל, ואשר יערבו באופן )ג(  -ובמועדן; ו

 המצורף להסכם זה( 'זנספח על פי הסכם זה ) הבעלים ומרכז השירותהם של להבטחת כל התחייבויותיאישי 

שכלמוביל תאשר כי זהותם של הערבים מקובלת לאחר על הסכם זה רק הערבים יחתמו . "(ערבות אישית)"

 עליה.

במסגרת הסכם זה יוותרו הערבים על כל טענת הפטר ופטור, אם וככל שקמה למי מהם, על פי כל דין, לרבות  .29.4

על פי מרכז השירות והבעלים קיום כל התחייבויותיהם של , בקשר עם ערבותם ל1911 -חוק הערבות, תשכ"ז 

, בעלים ולמרכז השירותהסכם זה. בנוסף, יסכימו הערבים לכך כי למעט דרישה בכתב מכלמוביל שתומצא ל

יום, כלמוביל לא תהיה  14כלפיה בתוך  מרכז השירות ו/או הבעליםואשר לא תביא לפירעון החוב הנטען של 

 מקדמי להוכיח את דרישתה.מחויבת לנקוט כל צעד 

וכל בטוחה אחרת שיעמיד מרכז  , הערבות של התאגיד הנפרדהאישיתערבות ה ,יובהר כי הערבות הבנקאית .29.9

על פי שיקול דעתה, לרבות לעניין סדר  ת למימוש על ידי כלמובילוניתנתהיינה השירות לטובת כלמוביל 

 .כלפיה הבעלים ו/או מרכז השירותל שהתחייבות  או הפרתבגין כל חוב וזאת  הקדימויות במימוש הבטוחות,

  עדכון הנספח המסחרי .14

כלמוביל תהיה רשאית לשנות מעת לעת את התנאים המסחריים )כולם או חלקם( הקבועים בנספח המסחרי, בהתאם 

ים לשינויים בחוסנו הכלכלי של מרכז השירות, התייקרויות במחירי יצרנים וספקים, שינויים בשערי מט"ח, שינוי

ם, ושינויים משקיים נוספים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, כלמוביל תהיה רשאית לשנות מההנחות הקבועות ימיסוי

בנספח המסחרי, מסוגי הבטוחות ומגובה הבטוחות הנדרשות בנספח המסחרי, בין היתר בהתאם להיקף הרכישות של 

רטים בסעיף זה לעיל. ככל שכלמוביל תמצא מרכז השירות ובהתאם לשינוי באחד או יותר מהקריטריונים המפו

לערוך שינויים בתנאים המסחריים כאמור, תעדכן כלמוביל את מרכז השירות בדבר התנאים החדשים. מוסכם בין 

 הצדדים כי התנאים המסחריים החדשים יחליפו את קודמיהם ויהוו חלק בלתי נפרד מהסכם זה. 

 קיזוז ועכבון .11

תהיה הזכות לקזז, בכל עת, כל חוב המגיע בלבד כי לכלמוביל  בזאת מיםמסכי הבעלים ומרכז השירות .11.1

מכלמוביל, בין אם החובות מרכז השירות , מכל חוב המגיע למהבעלים ו/או ממרכז השירותמי לכלמוביל מ

 קצובים בין אם לאו, בין אם הם נובעים מאותה עסקה ובין אם לאו, וזאת ללא צורך בהודעת קיזוז.
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עד אשר תהיה  הבעלים ו/או למרכז השירותי מית לעכב בידה כל סכום כסף המגיע ממנה למכלמוביל תהיה זכא .11.2

 הסדיר את כל התחייבויותיו כלפי כלמוביל ו/או כלפי הלקוחות. מרכז השירותכלמוביל משוכנעת כי 

ו/או על , ממנה הםלידילא תהיה זכות עכבון על כל נכס השייך לכלמוביל או אשר הגיע  בעלים ולמרכז השירותל .11.1

 כל נכס השייך ליצרן.

 מיסים .12

לבדו מרכז השירות כל צד ישא בתשלומי המיסים החלים עליו על פי דין, אלא אם נאמר אחרת במפורש בהסכם זה. 

בקשר כל מסמך בגין או הנובעים הימנו, לרבות תשלומי מס בולים ישא בכל תשלומי מס הבולים הכרוכים בהסכם זה 

תשלום שיבוצע מכוח הוראות הסכם זה ישולם בכפוף לניכויי מס במקור או כנגד הצגת  כל הסכם זה.או הנובע מעם 

פטור מניכויי מס במקור או כנגד הצגת אישור מאת רואה החשבון של הצד האמור לקבל את התשלום, לפיו אין 

 התשלום חייב כלל בניכוי מס במקור.

 שונות .11

תנות הן כלפי כלמוביל והן כלפי היצרן, כך שלמרות בהסכם זה ני הבעלים ו/או מרכז השירותהתחייבויות  .11.1

 שהיצרן לא חתם על הסכם זה, הוא יחשב כצד שלישי שההסכם נערך גם לטובתו.

מוסכם בין הצדדים, כי בכל מקרה של סתירה או  .טופס על פי דרישת משרד התחבורהלנוסף בהסכם זה נערך  .11.2

 כם זה הן שתחייבנה.אי התאמה בין הטופס האמור לבין הסכם זה, הוראות הס

ככל שהסכם זה טעון אישור משרד התחבורה כתנאי לכניסתו לתוקף, יהא אישור משרד התחבורה תנאי מתלה  .11.1

 לכניסתו לתוקף כאמור.

ויתור או התעלמות או הימנעות מדרישה או מתביעה או מעמידה על זכויות כלמוביל לפי הסכם זה, לא תיחשב  .11.1

ך שהיא ולא תמנע מכלמוביל לעמוד על מלוא זכויותיה, הן לפני והן אחרי כמחייבת או כמהווה תקדים בכל דר

 ההתעלמות וכו', כאמור.

שום אישור, התראה, או הודעה על פי הוראות הסכם זה, לא ייחשבו כבעלי תוקף אלא אם נעשו בכתב ועל ידי  .11.1

 בעל התפקיד המוסמך לכך.

לגבי  ,רק אם אושרו בחתימה או בחותמת מחייבתשינוי או סטייה מהוראות הסכם זה, יהיו תקפים  ,הסכמה .11.1

 לגבי צד שהוא שותפות. ,או בחתימות כל השותפים ,צד שהוא חברה

  יגבר האמור בהסכם זה. –במקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה ובין אמות המידה          11.1

פני יום חתימת הסכם זה כל הסכם, הסדר, התחייבות, הבטחה וכיו"ב, בכתב או בע"פ שנעשו או שניתנו ל .11.1

כלפי כלמוביל או כלפי הלקוחות  הבעלים ו/או מרכז השירותמי בטלים בזה. סעיף זה לא יחול על התחייבויות 

אשר טרם קוימו במלואן ביום חתימת הסכם זה. לגבי התחייבויות כאלה תימשך ההתקשרות הקודמת בין 

 הצדדים.

 ידי כל הצדדים.להסכם זה לא יהיה תוקף כל עוד לא ייחתם על  .11.4

 סמכות שיפוט  .11

בתל  העל כל הקשור והכרוך בו יהיהסכם זה מוסכם כי מקום השיפוט הבלעדי בכל הסכסוכים בין הצדדים שינבעו מ

 .יפו - אביב
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 כתובות והודעות .11

 כתובות הצדדים לצורכי הסכם זה הן כמופיע בכותרת ההסכם.  .11.1

 שעות ממשלוחה. 12לו הגיעה לתעודתה בתום שלח בדואר רשום לכתובת כנ"ל תיחשב כאייכל הודעה שת .11.2

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך ובמועד המצוינים במבוא

 

   

 

   
________________ _______________ _______________  

 מרכז השירות כלמוביל בע"מ
 שם מרכז השירות

 הבעלים
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  נספח א'

 חוברת אמות מידה 

 מועד החתימה על ההסכם(בנוסח עדכני נכון ל)

אנו מאשרים כי קיבלנו לידינו את מסמך אמות המידה, קראנו אותו והבינו את האמור בו, ואנו נקיים ונמלא בכל 

 עת אחר כל התנאים ו/או הדרישות הקבועים בו.
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 נספח ב'

 בהם מורשה מרכז השירות ןהיצרכלי רכב מתוצרת רשימת דגמי 

 

 דגמי כלי הרכב מתוצרת יונדאי ששווקו ע"י כלמוביל עד לתאריך חתימת הסכם זה והכל לפי שיקול דעתה 

 הבלעדי של כלמוביל.
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 נספח ג'

 התחייבות מנהל שאינו בעלים

 תאריך ___________

 

 שם מרכז השירות: לכבוד 

 כתובת  מרחוב

 "(השירותמרכז )"

 התחייבותהנדון: 

 

מרכז השירות, של  ולשם קידום טובתעבודתי כמנהל מרכז השירות, לביצוע הנני מתחייב להקדיש את כל זמני ומרצי 

עמידתו של מרכז השירות במלוא התחייבויותיו כלפי כלמוביל בע"מ על פי ההסכם והבטחת ניהולו על הצד הטוב ביותר, 

להעניק כל שירות, בין לא הנני מתחייב ש על הצד הטוב ביותר.ל ו_, והכ_____יום __שנחתם בינו לבין כלמוביל ב

הנדרש על פי נהל את מרכז השירות ל ישיש בו כדי לפגוע ביכולת עסוק בכל עיסוק נוסףבתמורה ובין שלא בתמורה, ולא ל

 ממרכז השירות על ידי כלמוביל.

 

 

 בכבוד רב, 

         

 ____________ 
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 'דנספח 

 נספח מסחרי 

 

 נספח זה מורכב מארבעה פרקים כדלקמן:

ציוד  מידע מקצועי וטכני; אמצעי פרסום ו/או זיהוי; מכשירים לאיתור תקלות; כלי עבודה ומכשור מיוחד; .1

 .8-דפרק  -תנאים, מועדים ומחירים  -"( הציודוכלים )"

 . 2-דפרק  - אספקת חלפים )מבנה הנחות; תנאי תשלום ומסגרת אשראי( .2

 .3-דפרק  -חלפים ועבודה  -  Recall-סכמי אחזקה, טיפולים במסגרת אחריות וה .1

 .4-דפרק  - בטחונות .1

 



  

 

 לנספח המסחרי 8–דפרק 

מידע מקצועי וטכני; אמצעי פרסום ו/או זיהוי; מכשירים לאיתור תקלות; כלי עבודה 

 תנאים, מועדים ומחירים  -ומכשור מיוחד; ציוד וכלים )"הציוד"( 

 

תשלם למרכז השירות בתום תקופת ההתקשרות עבור כל חומר מקצועי וטכני, כלמוביל  .1

אמצעי פרסום ו/או זיהוי ו/או מכשירים לאיתור תקלות ו/או כלי עבודה ו/או מכשור מיוחד 

 להסכם, תמורה כדלקמן: 23.4 אשר מרכז השירות יחזיר לה על פי סעיף 

וד שמרכז השירות חכר מכלמוביל או שכר ממנה בתנאים של "מנוי תקופתי" )לרבות, צי .1.1

יושב לכלמוביל ללא תמורה, למעט במקרה בו מרכז השירות  - מחשבים, תוכנה וצב"ד(

שילם מראש עבור השימוש בציוד משך כל תקופת השכירות שאז כלמוביל תשיב למרכז 

בעבור יתרת תקופת החכירה ו/או השכירות, השירות את יתרת התשלום ששולמה לה מראש 

 לפי העניין.

  - ציוד שמרכז השירות רכש מכלמוביל )לרבות, כלים ייעודיים, מידע טכני, צב"ד, שילוט( .1.2

יושב לכמוביל וכלמוביל תשיב למרכז השירות את ערך הציוד )הסכום שמרכז השירות שילם 

 ם על ידי רשויות המס.לכלמוביל עבור הציוד( בניכוי פחת בשיעורים המוכרי

יושב לכלמוביל ללא כל  - ציוד שמרכז השירות קיבל מכלמוביל בהשאלה )ללא תמורה( .1.1

 תמורה.
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 לנספח המסחרי 2-דפרק 

 אספקת חלפים )מבנה הנחות; תנאי תשלום ומסגרת אשראי(

 מבנה הנחות

חות ממחיר מרכז השירות יהיה זכאי, בעת תשלום עבור חלפים שוטפים שירכוש מכלמוביל, להנ .1

  כפי שתודיע כלמוביל למרכז השירות מזמן לזמן בהתאם לתנאי ההסכם.מחירון כלמוביל לצרכן 

 תנאי תשלום ומסגרת אשראי

 .סכום כפי שתודיע כלמוביל למרכז השירות מזמן לזמןמסגרת האשראי למרכז השירות תעמוד על  .2

 .14+מרכז השירות ישלם את חיוביו לכלמוביל בתנאי תשלום של שוטף  .1

ההתחשבנות בין מרכז השירות לבין כלמוביל בדוח מצב החשבון המפורט יכול שתיערך באופן של  .1

קיזוז בין חובות כלמוביל לבין חובות מרכז השירות, על פי שיקול דעתה של כלמוביל. במקרה של 

 קיזוז כאמור, מרכז השירות ישלם לכלמוביל את יתרת החוב שתיוותר לו, ככל שתיוותר, בתנאי

 .14תשלום של שוטף +
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 לנספח המסחרי 3-דפרק 

 חלפים ועבודה - Recall -הסכמי אחזקה, טיפולים במסגרת אחריות ו

  recall- אחריות ו

צוע יהשתמש בהם לבמרכז השירות ואשר מכלמוביל  מרכז השירותבגין חלפים שרכש  - חלפים .1

את מרכז השירות יחייב , Recallאו כלמוביל, או במסגרת טיפולי  עבודות במסגרת אחריות היצרן

 . רכישה של מרכז השירות בפועלבמחיר ה כלמוביל

במסגרת  מרכז השירותמחיר לשעת עבודה בגין עבודות המבוצעות על ידי  - מחיר שעת עבודה .2

פי על בתוספת מע"מ. החיוב יערך  $,XXXיהיה , Recallבמסגרת או כלמוביל, ואחריות היצרן 

 .שעתון היצרן

 אחזקה הסכמי

המחיר בו תחויב כלמוביל עבור חלפים שהותקנו במסגרת הסכמי אחזקה ומחיר שעת העבודה בו  .1

תחויב כלמוביל במסגרת הסכמי אחזקה יהיו כפי שיקבע על ידי כלמוביל ובהתאם להסכמי 

האחזקה השונים, ובלבד שלא יפחתו מהתנאים המסחריים הבאים: )א( המרווח של מרכז השירות 

, בתוספת מע"מ )ב( מחיר שעת עבודה %X -ים במסגרת הסכם האחזקה לא יפחת מממכירת חלפ

 בתוספת מע"מ. ₪  XXXשל מרכז השירות במסגרת הסכם האחזקה לא יפחת מסכום של 
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 לנספח המסחרי 4-דפרק 

 בטחונות

 

 ערבות בנקאית

 29.1לסעיף להסכם זה ובהתאם  29.1מרכז השירות והבעלים יפקידו בידי כלמוביל, בהתאם לסעיף  .1

אשר נחתם בד בבד עם החתימה על הסכם זה,  בנצרת מיצובישילהסכם הרשאה מרכז שרות 

מרכז ₪.  XXXXXX  של לטובת כלמוביל בסכוםערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית אחת 

השרות והבעלים מאשרים ומסכימים כי כל ערבויות בנקאיות שהופקדו אצל כלמוביל ניתנות 

 יתר לצורך הבטחת כל התחייבויות מרכז השרות והבעלים בהסכם זה.למימוש בין ה

 שטר חוב

 24.1 הסכום הנקוב בשטר החוב, אותו יפקידו מרכז השירות והבעלים בידי כלמוביל בהתאם לסעיף .2

יקבע על ידי כלמוביל בהתאם לרמת החבויות הכוללות של מרכז השירות כלפי כלמוביל, להסכם 

 ₪. XXXXXX -ובכל מקרה לא יפחת מ

 שעבוד

ההסכם )ובכלל זה על פי יהם של הבעלים ומרכז השירות להבטחת קיום כל התחייבויות .1

להסכם(, תהא רשאית כלמוביל לדרוש ממרכז  24 –ו  21.2ההתחייבות לשיפוי ולפיצוי כאמור בסעיף 

ין ב. בשעבוד צף )שוטף(, ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכוםנכסים השירות, כי ישעבד לטובתה 

את מלאי החלפים רשאית כלמוביל לדרוש ממרכז השירות לשעבד לטובתה בשעבוד כאמור היתר 

. במקרה של )שעבוד צף לרכישת מלאי( שבמרכז השירות אשר סופק לו על ידי כלמוביל, מזמן לזמן

 שעבוד כאמור, יחתום מרכז השירות על אגרת חוב בנוסח שייקבע על ידי כלמוביל.

 ערבות צולבת

בשליטת מרכז השירות או הבעלים ו/או שתאגיד שמי מהבעלים ו/או במקרה  - רכזי שירותבין מ .1

שירות כמרכז קשור של מרכז השירות או של מי מהבעלים  יקבל הרשאה מכלמוביל לשמש תאגיד 

, תהא כלמוביל רשאית "(מרכז השירות הנוסף)" מורשה של יצרן רכב המיובא על ידי כלמוביל

יחתמו על ערבות צולבת, זה כלפי זה, לקיום הנוסף ומרכז השירות רות לדרוש כי מרכז השי

 .התחייבויותיו של מי מהם כלפי כלמוביל

   .1914 –כהגדרת "חברה קשורה" בחוק ניירות ערך תשכ"ח  –"תאגיד קשור"  –לעניין זה 

אמור גד במסגרת תאגיד נפרד כויא מכירההשמרכז במקרה  - מרכז מכירהבין מרכז שירות לבין  .1

ו/או התאגיד הנפרד של  וותיויכל התחייבקיום , אזי מרכז השירות יהיה ערב ללהסכם 18.1 בסעיף 

היה ערב יהתאגיד הנפרד ולהפך ) ,במלואן ובמועדןכלפי כלמוביל, הבעלים של התאגיד הנפרד 

 (., במלואן ובמועדןכלפי כלמוביל/או הבעלים ו ת של מרכז השירותיוהתחייבוהכל קיום ל
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 אישור עריכת ביטוחים -נספח ה'  

 תאריך__________  לכבוד:

 כלמוביל בע"מ  ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות 

 14492, פארק אפק ראש העין, 24מרחוב העמל 

 "(כלמוביל)להלן ביחד ולחוד: "

 אישור עריכת ביטוחים הנדון:

את, כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בקשר עם הסכם למתן הרשאה למרכז הננו מאשרים בז
שירות לכלי רכב מתוצרת מיצובישי ו/או יונדאי  שנערך ביום _____ ביניכם לבין 
_______________ )להלן: "מרכז השירות"( בעניין מתן שירותי מוסך כמוגדר בהסכם וזאת לתקופה 

 "(. תקופת ביטוחתיימת ביום __________ )להלן: "המתחילה ביום __________ והמס

מסוג "אש מורחב" המבטח בערך כינון כנגד אובדן ו/או נזק למבנה מרכז  - ביטוח רכוש .1
השירות ותכולתו, לרבות מלאי מכל מין וסוג ו/או מתקנים ו/או ציוד ו/או רכוש מכל מין וסוג 

בקרבתו לרבות במפורש כלי רכב של הנמצא בבעלותו ו/או באחריותו של מרכז השירות ו/או 
לקוחות עקב אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה, סופה, שיטפון, נזקי נוזלים 

(, פגיעה על ידי כלי טיס, שביתות פרעות, נזק בזדון, Impactוהתבקעות צינורות, פגיעה תאונתית  )
 גניבה, פריצה ושוד .

ווחים כתוצאה מאובדן או נזק שנגרם למבנה מרכז השירות ביטוח אובדן ר - ביטוח אבדן רווחים .2
 1ו/או לתכולתו ו/או עקב מניעת גישה למרכז השירות עקב הסיכונים המבוטחים על פי סעיף 

 חודשים. 12 -לעיל, למשך תקופת שיפוי שלא תפחת מ

או נזק ביטוח חבות מרכז השירות בשל אובדן ו/או פגיעה ו/ - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .1
$  1,444,444לגופו ו/או רכושו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 

)מיליון דולר ארה"ב( לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח. ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר 
 חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטרים פגומים,

הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם, רכוש בהשגחה ורכוש 
עליו עובדים, לרבות מכוניות הנמצאות בחזקתו ו/או באחריותו של מרכז השירות ו/או בקרבתו 

$ )מאתיים וחמישים אלף דולר ארה"ב(, שביתות 214,444בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 
ות תחלוף מצד הביטוח הלאומי. הביטוח מורחב לכסות את אחריותה של והשבתות, תביע

כלמוביל ו/או הבאים מטעמה בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי מרכז השירות, וזאת בכפוף 
  לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

$ )חמש מאות אלף דולר  144,444לא יפחת מסך של בגבול אחריות ש - ביטוח חבות מוסכים 1
 ארה"ב( לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח לכיסוי חבות מרכז השירות, על פי כל דין, בגין:

נזק מכל סוג הנגרם לכלי הרכב )על חלקיו ואביזריו( ו/או לצד ג' כלשהו לאחר שכלי הרכב  .1.1
 חדלו להיות בחזקתו של מרכז השירות. 

מחדל מקצועי ו/או הפרת חובה מקצועית ו/או טעות ו/או מחדל אשר  נזק בשל מעשה ו/או .1.2
 אירעו תוך כדי ו/או עקב מתן שירותי המוסך. 

יחול הביטוח לפי פוליסה זו למפרע מיום   ככל שהכיסוי הינו על בסיס מועד הגשת התביעה
תחילת מתן השירותים כאמור, אף אם חל מועד זה לפני מועד תחילת הפוליסה אך לא 

 פני_____ל

תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת,  ככל שהכיסוי הינו על בסיס מועד הגשת התביעה
חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופת  1למשך 

הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע 
 מסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח.עליו נ
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הביטוח מורחב לכסות את כלמוביל ו/או הבאים מטעמה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי מרכז 
השירות, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד 

 ירות.מיחידי המבוטח ואולם לא תבוטח חבותה של כלמוביל כלפי מרכז הש

ביטוח חבות מרכז השירות כלפי כל עובדיו המועסקים על ידו על פי  - ביטוח חבות מעבידים .1
, בגין 1944 –פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

 מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה שיתרחשו תוך כדי ו/או
$ )חמישה מיליון דולר ארה"ב( לעובד  1,444,444עקב עבודתם בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 

למקרה ובסה"כ לתקופת ביטוח. ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר שעות עבודה, קבלנים, 
קבלני משנה ועובדיהם, עבודות בגובה ובעומק, פתיונות ורעלים והעסקת נוער. הביטוח מורחב 

ת כלמוביל ו/או הבאים מטעמה במידה וייחשבו כמעבידם של מי מעובדי/מועסקי מרכז לשפות א
 השירות.

לעיל, כוללים תנאי מפורש על פיו אנו מוותרים על זכות התחלוף  2-1הביטוחים כאמור בסעיפים  .1
כלפי כלמוביל ו/או כל הבאים בשמה ו/או מטעמה ובלבד שהאמור לעיל בדבר ויתור על זכות 

 לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.תחלוף 

מרכז השירות לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות  .1
 הביטוח המפורטות לעיל.

הביטוחים המפורטים דלעיל כוללים תנאי מפורש לפיו הם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי  .4
ל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי כלמוביל ו/או הבאים כלמוביל וכי אנו מוותרים על כ

 מטעמה. 

הננו מאשרים, כי הביטוחים המפורטים לעיל לא ישונו לרעה ו/או לא יבוטלו, אלא אם תימסר  .9
 יום מראש.  14הודעה כתובה בדואר רשום לידי כלמוביל 

המוטלות על המבוטח, לרבות אי הננו מאשרים, כי בביטוחים המפורטים לעיל אי קיום החובות  .14
מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות לא יפגעו בזכויותיה של 

 כלמוביל לקבלת שיפוי. 

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות מרכז השירות, למעט חבות בעלי מוסכים לא יהיו  .11
 חר שיחליף אותם. נחותים מהנוסח הידוע כ"ביט" או כל נוסח א

 

בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור 
 לעיל. 

 

 בכבוד רב,

 

_______________ 

 חתימת וחותמת המבטח

_____________________ 

 שם החותם

______________________ 

 תפקיד החותם

 



  

 06/13מהד'  

 נספח ו'

 שטר חוב

  
 יונדאילכלי רכב מתוצרת  מרכז שירותלמתן הרשאה לבקשר עם הסכם ______ _ םשנערך ונחתם ביו

להלן ) ם בעלים שביחד  הבעליםו שם מרכז השירותבין  _______ "( שנחתם ביוםהסכם ההרשאה)"
 י."( מצד שנמחזיק השטרלבין כלמוביל בע"מ )" ,מצד אחד ("השטר יעוש" -ביחד ולחוד 

 

 לכלמוביל בע"מ  אני הח"מ מתחייב לשלם

 "(סכום השטר)"     XXXXXXX   סך של 

למדד המחירים לצרכן החל ממועד חתימתו של  יםצמוד וסכום השטר וכל תשלום שעל פיו יהי .1
 השטר.

עושה השטר מתחייב לפרוע את סכום השטר, בתוספת הפרשי הצמדה כאמור לעיל, בתוך שלושה  .2
 "(. מועד פירעון השטרת דרישתו הראשונה של מחזיק השטר )"( ימים ממועד קבל1)

בכל מקרה בו לא יפרע השטר במועד פירעון השטר, עושה השטר מתחייב לשאת בכל ההוצאות,  .1
לרבות אך לא רק הוצאות עו"ד, אגרות ועלויות, שנגרמו למחזיק השטר או שמחזיק השטר נטל על 

 עצמו לצורך מימוש השטר.

על כל דרישה או טענה כלפי מחזיק השטר, בכפוף לכל דין, בקשר עם מימוש עושה השטר מוותר  .1
 לעיל. 3 השטר, ומתחייב לשלם את כל הוצאות מימוש השטר כאמור בסעיף 

 זה או כל חלק ממנו או זכות או חובה הנובעים ממנו שטר חובלא יעביר ולא יסב עושה השטר  .1
 מחזיק השטר.לאחר)ים( אלא אם יקבל לכך הסכמה מראש ובכתב של 

ם ההרשאה או שטר סכי הל פהמגיעה לו ע ותיום זכקעל  ל מחזיק השטר לעושה השטרשתור יו כל .1
 אות עונ, הימתורויבו כחשי , לאוותכל זע דהמימע ל מחזיק השטרשאו עיכוב ות ענמיו האהחוב, 

וכן לא תגרע מזכותו  ותכזה תום איקותלא  םהב חריםאים רמק יבגלדים צדה ג ביןוהות נרוציה
 של מחזיק השטר למימוש שאר זכויותיו על פי שטר זה.

עושה השטר מוותר בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל הצגה או ראיה לפרעון השטר וכן על  .1
 הודעה על חילול השטר.  

 

 השטר יתימת עושח ת.ז./ח.פ. טלפון כתובת שם
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 ערבות אוואל

 יל אחד לחוד לפירעון שטר זה ע"ערבות אוואל יחד וככלפי מחזיק השטר אנו הח"מ ערבים בזאת 
השטר. ערבותינו זו לא תיפגע מכל סיבה שהיא לרבות השהייה, ויתור, ארכה, הנחות שיינתנו  עושה

לעושה השטר ו/או מי מהערבים ו/או פגם בערבות אחד הערבים או חתימת מספר ערבים נמוך ממספר 
 הערבים שהיו אמורים לערוב בשטר זה.

 חתימה כתובת טלפון ת. ז.  שם הערב מס"ד

1      

2      
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  נספח ח'

 תוכנית התאמה לאמות מידה 

 

 2441הננו מתחייבים לעמוד באמות המידה כפי שנמסרו לנו בשנת _______עד ליום 

לרבות כוח אדם תקני, ניהול, מאז עד לחתימת הסכם זה ובכל העדכונים הרלוונטיים 

 ים אלינו מעת לעת.ארגון והתהליכים ובכל העדכונים אשר מופצ

כמו כן מתחייבים לעדכן את הבינוי הנדרש בהתאם לדרישות המעודכנות מעת לעת 

 .לרבות שילוט חיצוני ופנימי, בינוי פנימי, עיצוב, ביגוד תקני וכיו"ב

 

 

 


