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אנו מברכים אותך ומודים לך על הצטרפותך
לשירות החלפת שמשה מקורית ומאחלים לך
נסיעה בטוחה בדרכים.

נותן השירות – כלמוביל בע"מ מרחוב העמל  ,20ראש העין
כתב השירות נמכר ללא מעורבות חברת ביטוח ואחריות על השירות שניתן בו תחול על נותן השירות

השירות
.1

שירות החלפת שמשות ("השירות") במקרה של נזק לשמשות כלי הרכב בהתאם לכתב
שירות זה יינתן באמצעות כל אחד ממרכזי השירות המורשים מטעם נותן השירות,
לרכבים שהצטרפו לשירות על פי מסמך זה ואשר פרטיהם מצויים ומתעדכנים במוקד
כלמוביל ביטוח סוכנות לביטוח בע"מ ("כלמוביל ביטוח") .רשימת מרכזי השירות
מופיעה באתר האינטרנט של נותן השירות  .www.colmobil.co.ilבאחריות הלקוח לברר
את רשימת מרכזי השירות המורשים מטעם נותן השירות טרם קבלת השירות.
במסגרת כתב שירות זה:
"נזק" משמעותו  -שבר וכן סדק הפולש דרך כל עובי השמשה
"שמשה/ות" משמעותן – שמשות סטנדרטיות מקוריות קדמיות ,אחוריות וצידיות של
כלי הרכב המיובאות באופן תדיר ע"י נותן השירות

.2
.3
.4

השירות היחיד לו זכאי הלקוח ,על פי כתב שירות זה הינו התקנת שמשה מקורית
וחדשה בכלי הרכב מושא כתב השירות ובכפוף לתנאים המצוינים בו.
השירות יינתן בתנאי שהנזק לשמשה לא נגרם כתוצאה מתאונה שבעקבותיה הוגשה
תביעה כנגד גורם הנזק או תביעה על-פי פוליסת ביטוח המקיף של הלקוח.
תנאי לקבלת השירות במקרה של שבר לשמשה הנו פניה מוקדמת של הלקוח אל מוקד
השירות ( .)*6005השירות יינתן תוך  12שעות ממועד הבאת כלי הרכב למרכז השירות,
ובכל מקרה עד לתום יום העבודה שלאחר היום בו הובא כלי הרכב למרכז השירות.
לצורך סעיף זה "ימי העבודה" הינם :ימים א'-ה' משעה  08:00עד השעה  ;16:30בימי ו'
וערבי חג משעה  8:00עד השעה  .12:00נותן השירות רשאי לבדוק כל נזק בתיאום מול
מרכז השירות לפני מתן אישור ביצוע החלפת השמשה וזאת לפי שיקול דעתו ובתנאי
שלא יחרוג ממועדי השירות.

תוקף כתב השירות
.1

כתב שירות זה תקף כל עוד פוליסות המקיף  /צד ג' שנרכשה באמצעות כלמוביל ביטוח
הינה בתוקף ויהיה ניתן להארכה ,בכל פעם לשנה נוספת ,על פי בקשת הלקוח ובכפוף
ל ( )1חידוש פוליסת המקיף  /צד ג' באמצעות כלמוביל ביטוח ( )2הסדרת התשלום
בגין השירות על פי המחיר שיהיה תקף באותה עת ,וכן ( )3לכך שבמועד החידוש עדיין
משווק השירות על ידי כלמוביל ביטוח באופן שוטף; וכן ( )4בכפוף להסכמת כלמוביל
ביטוח על פי שיקול דעתה הבלעדי.

.2

תוקפו של כתב שירות זה יפוג מאליו לאחר השבר השלישי שיתרחש באותה
תקופת שירות ובמקרה כאמור יושב ללקוח החלק היחסי מן התמורה ששילם
עבור כתב השירות ,ביחס למועד פקיעת תוקפו של כתב השירות.

.3

הלקוח יכול לבטל כתב שירות זה בכל עת בהודעה מראש והביטול יכנס לתוקפו
במועד קבלת ההודעה אצל נותן השירות .ביטול כתב השירות יזכה בהחזר יחסי
ממחיר כתב השירות.

חריגים

כתב שירות זה לא יכסה כל נזק שיגרם לשמשות כתוצאה מאחד או יותר מהמקרים המפורטים
להלן:
.1

שבר לשמשה שנגרם במתכוון על ידי הלקוח או מי מטעמו.

.2

קלקולים מכל סוג שהוא למנגנונים ,גומיות ,ניקלים ואביזרי עזר לשמשות.

.3

שבר לשמשה אשר לא היתה שלמה לחלוטין בטרם נשברה ו/או שלא הורכבה כיאות.

.4

שבר לשמשה שאירע כתוצאה או עקב תחרות ו/או מבחן ו/או בדיקת כושר נהיגה.

.5

כל נזק שהוא כתוצאה של מלחמה ,פיגועים חבלניים ,התקוממות מהומות אזרחיות ,וכל
נזק אשר הפיצוי בגינו ניתן על פי חוקי המדינה.

.6

נזק שנגרם מחוץ לגבולות מדינת ישראל ,מחוץ לשטחי יהודה ,שומרון המצויים בשליטת
מדינת ישראל.

.7

נזק שאירע בעת שהרכב היה בשירות צה"ל או כוחות הביטחון.

.8

נזק שנגרם בשל היות הלקוח ו/או מי מטעמו נתון להשפעת סמים ו/או אלכוהול.

.9

נזק שנגרם כתוצאה מרעידת אדמה.

 .10נזק שאירע בנסיבות שנזק לרכב לא היה מכוסה לפי פוליסת ביטוח תקנית (לדוג' – נהג
שאינו מורשה לנהוג ברכב).
 .11שריטות או סדקים שאינם פולשים דרך עובי השמשה כולה.
 .12נזק ברכב שהוגדר כאובדן גמור או אובדן להלכה.
 .13גניבה של הרכב.
 .14שמשות שתוקנו במרכז שירות שאינו מופיע ברשימת מרכזי השירות של נותנת השירות.

כללי
.1

השירות יינתן ע"י גורמי מקצוע מתאימים ורלוונטים לסוג השירות.

.2

נותן השירות מתחייב לקיים תקשורת יעילה וזמינה עם לקוחותיו.

.3

לרשות הלקוחות מוקד שירות זמין  24/7בטלפון .*6005

.4

נותן השירות הפקיד פיקדון אצל נאמן לצורך פיצוי הלקוח במקרה שנותן השירות
לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו לספק שירות.

.5

השירות ניתן בפריסה ארצית.

לפרטים נוספים*6005 :

