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מידע כללי

רכבך החדש מתוצרת יונדאי מיוצר מחומרים
מעולים ,באמצעות טכנולוגיה מתקדמת
של הנדסת רכב ואמצעי איכות מתקדמים.
חברת יונדאי מקווה שתהנו מרכבכם ותפיקו
את מלוא התועלת ממנו במשך השנים הבאות.
כדי להבטיח יעילות מתמשכת והארכת חיי
הרכב ,מומלץ להעניק לרכב טיפול בהתאם
להוראות היצרן במרכזי השירות המורשים.
על מנת שנוכל לתת לכם שירות טוב יותר הינכם
מתבקשים:
לקרוא ספר זה בעיון ולהכיר את תוכנו.
לשמור ספר זה במכונית בכל עת.
בעת פנייה למרכז שירות מורשה נא להציג
ספר זה ליועץ השירות או למתאמת השירות.

בברכת נסיעה נעימה ובטוחה
חטיבת השירות – קבוצת רכב פרטי
כלמוביל בע"מ
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תעודת אחריות והגבלת חבות
 1מבוא
(א) תעודה זו מעידה כי חברת  ,HYUNDAIקוריאה
(להלן  -היצרן) ,באמצעות כלמוביל בע"מ( ,להלן
 היבואן) אחראית לרכב החדש (להלן  -הרכב)אשר פרטיו רשומים ברישיון הרכב ,בהתאם
לתנאים המפורטים להלן.
(ב) תעודת אחריות זו מהווה חלק בלתי נפרד
מטופס הזמנת הרכב ומיתר תנאי ההתקשרות
החוזית בין היבואן ובין בעל הרכב באשר לעסקת
רכישת הרכב ומחייבת את הצדדים כיתר תנאי
ההתקשרות בינהם.
 2מהות האחריות
(א) בכפוף לתנאים האחרים המפורטים בתעודה זו
יחליף היבואן במשך תקופת האחריות או יתקן,
בהתאם להנחיות היצרן ,ללא תשלום עבור
חלפים ועבודה ,כל חלק של הרכב שבו התגלה
פגם הנובע מעבודה או מחומרים בייצור הרכב,
בהתקיים התנאים הבאים:
( )1בעל הרכב שילם ליבואן את מלוא התמורה
המגיעה ממנו עבור הרכב והתוספות
לרכב ,בהתאם לתנאי ההזמנה ועבור
תיקונים ו/או טיפולים ברכב שאינם
מכוסים על ידי האחריות.
( )2בעל הרכב פנה למרכז שירות מורשה מטעם
היבואן ,בסמוך לאחר שגילה את התקלה
ברכב.
( )3התקלה לא טופלה קודם לכן על ידי גורם
אחר.
(ב) התיקונים יבוצעו באמצעות חלפים מקוריים
חדשים או משופצים – על פי העניין ועל פיקביעת היבואן.
(ג) החלפים שיוחלפו ברכב במסגרת האחריות הנם
רכושו של היצרן והיבואן זכאי לקבלם ולשמרם
בידו או להעבירם ליצרן.
(ד) האחריות על חלפים אשר יוחלפו במהלך תקופת
האחריות תהיה בתוקף עד למועד פקיעת
האחריות לרכב עצמו.
(ה) חלפים לא מקוריים שיותקנו ברכב על ידי
בעל הרכב או על ידי מי מטעמו חייבים לעמוד
בדרישות איכות והתאמה כמפורט להלן.
(ו) הצמיגים המקוריים שהותקנו ברכב הינם
באחריות יצרן הצמיגים ונציגיו בארץ בלבד ואינם
באחריות היצרן ו/או היבואן של הרכב.
(ז) אביזרים שהותקנו ברכב באמצעות מתקינים
מקומיים ,לפני מסירתו לידי בעל הרכב ,יהיו
כפופים לתנאי האחריות הניתנים על ידי אותם
מתקינים .אביזרים שהותקנו ברכב על ידי בעל
הרכב או על ידי מי מטעמו יהיו באחריותו של בעל
הרכב.
(ח) קיבל בעל הרכב שירות לרכב בתקופת האחריות
על ידי גורם שאינו מרכז שירות מורשה מטעם
היבואן ,חייב להציג ליבואן ,בהתעורר מחלוקת
באשר לתוקפה של האחריות לרכב ,חשבוניות
ערוכות בהתאם לסעיפים ( 16א) ו( 16 -ב) לצו

הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי
תעבורה והסחר בהם) ,תשמ"ג  ,1983 -אשר נתן
לו אותו גורם כאמור בגין השירות לרכב .הפרטים
שיופיעו בחשבוניות יכללו ,בין היתר ,שם החלק,
סוג הנוזל (שמן ,נוזל קירור ,נוזל בלמים וכיו"ב),
מק"ט ושם היצרן.
 3תקופת האחריות
(א) לגבי כל סוגי כלי הרכב
( )1התחייבותו של היצרן כאמור בסעיף ( 2א) לעיל,
ניתנת לתקופה של  24חודשים מיום מסירת
הרכב לרוכש המקורי ,כמצוין בספר השירות.
אותה האחריות ניתנת ל 12 -חודשים נוספים או
עד תום  100,000ק"מ ,לפי המוקדם יותר ,מיום
מסירת הרכב לרוכש המקורי.
( )2למרות האמור בס"ק ( 3א) ( )1לעיל:
(אא) ( )1.1האחריות על צבע הרכב
מותנית בביצוע טיפול מונע
בצבע כמפורט בספר הוראות
התפעול לנהג ,הדן באחזקת
הרכב.
( )1.2לגבי תופעות בצבע ,כגון :אבדן
ברק ,נקבים בגודל ראש סיכה,
הבדלי עובי בשכבת צבע וסדקים
בצבע ,מוגבלת האחריות ל12-
חודשים או  20,000ק"מ ,לפי
המוקדם ביותר ,מיום מסירת
הרכב לרוכש המקורי.
(בב) תקופת האחריות בגין פגם בייצור
של חלקי בלאי :מגבים ,חגורות הנעה,
רפידות וחלקי גומי ,מוגבלת ל12-
חודשים מיום מסירת הרכב לרוכש
המקורי.
(גג) האחריות בגין המצבר מוגבלת
לתקופה של  24חודשים מיום מסירת
הרכב לרוכש המקורי.
(ב) למרות האמור בס"ק ( 3א) ( )1לעיל:
לגבי כלי רכב היברידיים
( )1התחייבותו של היצרן כאמור בסעיף
( 2א) לעיל ,לגבי כלי רכב היברידיים ניתנת
לתקופה של  24חודשים מיום מסירת
הרכב לרוכש המקורי ,כמצוין בספר השירות.
אותה האחריות ניתנת ל  36חודשים נוספים
או עד תום  100,000ק"מ ,לפי המוקדם יותר,
מיום מסירת הרכב לרוכש המקורי.
( )2למרות האמור בס"ק ( 3ב) ( )1לעיל:
האחריות על רכיבי המערכת ההיברידית ניתנת
לתקופה של  24חודשים מיום מסירת הרכב
לרוכש המקורי ,כמצוין בספר השירות.
אותה אחריות ניתנת ל 60 -חודשים נוספים
או עד תום  150,000ק"מ לפי המוקדם יותר,
מיום מסירת הרכב לרוכש המקורי.
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לצורכי פסקה קטנה זו רכיבי המערכת
ההיברידית הינם:
 סוללת הינע ליתיום פולימר  270וולט; ממיר מתח חשמלי; יחידת מנוע חשמלי; יחידת מתנע/מטען; מערכת קירור לממיר חשמלי; יחידת בקרה למערכת ההיברידית;( )3למען הסר ספק מובהר כי האחריות הנוספת
לגבי כלי רכב היברידיים כמפורט בסעיף (3ב)
זה לעיל ,לא תחול לגבי אביזרים שהותקנו
ברכב באמצעות מתקינים מקומיים זאת
בהתאם לאמור בסעיף (2ז) לעיל.
(ג) למרות האמור בס"ק ( 3א) ( )1לעיל:
לגבי כלי רכב חשמליים
( )1התחייבותו של היצרן כאמור בסעיף
( 2א) לעיל ,לגבי כלי רכב חשמליים ניתנת
לתקופה של  24חודשים מיום מסירת
הרכב לרוכש המקורי ,כמצוין בספר השירות.
אותה האחריות ניתנת ל  36חודשים נוספים
או עד תום  100,000ק"מ ,לפי המוקדם יותר,
מיום מסירת הרכב לרוכש המקורי.
( )2למרות האמור בס"ק ( 3ב) ( )1לעיל:
האחריות על מערכת ההנעה החשמלית (רכיבי
מערכת ההנעה החשמלית ,מנוע חשמלי
וסוללה) ניתנת לתקופה של  24חודשים
מיום מסירת הרכב לרוכש המקורי ,כמצוין
בספר השירות .אותה אחריות ניתנת ל-
 60חודשים נוספים או עד תום 150,000
ק"מ לפי המוקדם יותר ,מיום מסירת הרכב
לרוכש המקורי.
( )3למען הסר ספק מובהר כי האחריות הנוספת
לגבי כלי רכב חשמליים כמפורט בסעיף (3ג) זה
לעיל ,לא תחול לגבי אביזרים שהותקנו ברכב
באמצעות מתקינים מקומיים זאת בהתאם
לאמור בסעיף (2ז) לעיל.
 4לא נכלל באחריות
(א) האחריות על פי סעיף ( 2א) לעיל אינה חלה:
( )1על תקלה הנובעת משירות שבוצע ,או
מחלק שהותקן ,על ידי גורם אחר שאינו
מרכז שירות מורשה מטעם היבואן ,אף
אם השירות או ההתקנה נעשו בתקופת
האחריות.
( )2על הזדקנות רגילה או התבלות של הרכב ,או
של חלקים או חלפים בו ,הנובעים משימוש
רגיל ברכב ,או כתוצאה מזיהום סביבתי
והשפעות אקלימיות.
( )3על תופעות בלתי סדירות קלות ,שאינן
משפיעות על איכות או על פעולת הרכב
או חלקים ממנו ,כגון רעש קל או רעידות
ופגמים המופיעים רק במצבים מסוימים או
בעת פעולות בלתי סדירות.

( )4על אובדן השימוש ברכב ,אובדן זמן ,אי נוחות
ונזקים תוצאתיים אחרים ,כגון הוצאות עבור
דלק ,שמנים ונוזלים אחרים ,טלפון ,נסיעות,
אחסון ,גרירה ,נזק לרכוש פרטי או אובדן
הכנסות.
( )5על פגמים בהתקנים ,באביזרים ובציוד אחר
שלא נכללו על ידי היצרן במפרט הרכב או
שלא הותקנו בו על ידי היצרן.
( )6על נזק לרכב שבו קריאת המונה שונתה או
שלא ניתן לקבוע בוודאות ,על פי הקריאה,
את מרחק הנסיעה הכולל שהרכב עבר
בפועל.
(ב) האחריות על פי סעיף ( 2א) לעיל אינה חלה על
ליקויים ,פגמים או נזקים שנגרמו:
( )1מהזנחה או מאי ביצוע של הביקורות ו/או
הטיפולים התקופתיים  -בתנאים רגילים או
בתנאים קשים  -ו/או הבדיקות הרגילות
והאחזקה ,כקבוע בספר השירות או בספר
הוראות תפעול לנהג.
( )2מתאונות דרכים ,לרבות נזקים תוצאתיים של
תאונות דרכים או משימוש לרעה או מתפעול
לא נכון כמפורט בספר הוראות תפעול לנהג.
( )3משימוש בחלקי חילוף שאינם עומדים
בדרישות איכות והתאמה ,דהיינו חלקי חילוף
שלא מתקיים בהם אחד או יותר מאלה:
(אא) הוא מוצר תעבורה מקורי;
(בב) הוא מוצר תעבורה מסוג שמן או מוצר
סיכה או נוזל לרכב או תוסף לרכב,
התואם את הדרישות שקבע היצרן לעניין
תכונות מוצר כאמור מבחינה פיזיקאלית
וכימית;
(גג) הוא מוצר תעבורה  ,OEMזולת אם הוכיח
היבואן לגביו כי אין הוא מצוי בדרגת
איכות והתאמה מקבילה למוצר תעבורה
מקורי;
(דד) הוא מוצר תעבורה המהווה חלק
ממעטפת הרכב ,זולת אם הוכיח היבואן
לגביו כי אין הוא מצוי בדרגת איכות
והתאמה מקבילה למוצר תעבורה
מקורי;
(הה) הוא מוצר תעבורה התואם תקן ישראלי
או תקן זר המצויים בתוקף ,זולת אם
הוכיח היבואן לגביו כי אין הוא מצוי
בדרגת איכות והתאמה מקבילה למוצר
תעבורה מקורי;
(וו) הוא מוצר תעבורה אחר ובלבד הוא מצוי
בדרגת איכות והתאמה מקבילה למוצר
תעבורה מקורי;
( )4משימוש בדלק שלא בהתאם להוראות היצרן
או בדלק שאינו באיכות המתאימה.
( )5מהפעלת הרכב בתנאים חריגים ,או מהפעלתו
במקומות שלא נועדו לתנועת כלי רכב מסוגו
של הרכב ,או מעבר ליכולת הביצועים אשר
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נקבעה על ידי היצרן ,לרבות עומס מעל המותר
או מהפעלתו לצורכי תחרות.
( )6משינויים שבוצעו ברכב או במפרטי הרכב או
בכל רכיב/חלק של הרכב ,שלא הומלצו או
אושרו על ידי היצרן.
לרבות משינויים ,תיקונים או טיפולים שבוצעו
באביזרים או בהתקנים שהותקנו על ידי היבואן
בטרם מסירת הרכב לבעל הרכב ואשר לא
אושרו על ידי היבואן.
( )7מהרכבה ברכב של חלקים ו/או אביזרים שאינם
מקוריים ו/או שלא אושרו על ידי היצרן ו/או על
ידי היבואן כגון :מזגן ,מערכת אזעקה ,מערכת
איתור ,מערכת רדיו ,מערכת ניווט וכיו"ב.
( )8מגרירה לא נכונה של הרכב.
( )9מהתקנה או הרכבה של מיתקן על גבי הרכב.
( )10מהשפעות חיצוניות כגון :זיהום כימי ,גשם
חומצי ,ברד ,לשלשת ציפורים ,חול ,מלח,
נשורת עצים ,אבנים ,מים ,שיטפון ,סופות רוח,
ברקים ,בעלי חיים וכו'.
( )11משריפות ואסונות שנגרמו שלא כתוצאה
מפגם בייצור הרכב כגון עקב טעויות אנוש או
כתוצאה מרשלנות או כתוצאה ממעשה או
מחדל מכוונים או כתוצאה מכוח עליון.
( )12משימוש בחומרי ניקוי או בחומרים מפיצי ריח
למיניהם אשר אינם מומלצים ו/או מאושרים
על-ידי היצרן ו/או יבואן;
 5פריטים לגביהם אין האחריות חלה
(א) פריטים מתכלים
הפריטים הבאים אינם מכוסים במסגרת האחריות
במידה ונקבע שהם התכלו או ניזוקו בעקבות
שימוש רגיל ברכב:
( )1מסנני אוויר ,שמן ,דלק ,אבק.
( )2מצתים;
( )3רצועות הפעלה למערכות כגון :אלטרנאטור,
מדחס ,משאבת הגה ,תזמון וכיו"ב;
( )4רפידות מצמד וצלחת לחץ;
( )5רפידות בלם; צלחות ותופי הבלם;
( )6להבי המגבים;
( )7אטמים/סתמים מסוגים שונים
(למעט אטם ראש המנוע);
( )8תותבים ומחזירי שמן;
( )9נתיכים;
( )10נורות;
( )11מותחני רצועות ,מובילי רצועות ,שרשראות,
גלגלות;
( )12מצמד וגלגל תנופה;
(ב) חומרי סיכה
הפריטים הבאים אינם מכוסים באחריות:
שמן מנוע; שמן תיבת הילוכים; נוזל בלם ומצמד;

משחת סיכה; נוזל גירוז; האלקטרוליט במצבר;
הקרר שבמערכת המזגן; נוזל דיפרנציאל; נוזל
ממסרת היגוי; נוזל מערכת הגה כוח; נוזל שטיפת
השמשות; דלק.
(ג) עבודות
העבודות הבאות אינן מכוסים באחריות:
( )1איזון גלגלים וכיוון פרונט;
( )2הידוק ברגים;
( )3כיוון שסתומים;
( )4כיוון אורות;
( )5ניקוי וכיוון מתזי שמשות;
 6ביצוע טיפולי האחזקה
(א) בעל הרכב אחראי לאחזקה הנכונה של הרכב
לרבות על ידי ביצוע טיפולים תקופתיים ובדיקות
תקופתיות על פי הוראות היצרן כמפורט בספר
הוראות התפעול לנהג ו/או ספר השירות ,אשר יש
לבצעם במוסך מוסמך.
(ב) תשומת לב בעל הרכב מופנית לכך שתדירות
הטיפולים התקופתיים ברכב הנוסע בתנאים
קשים ,תכופה יותר מאשר ברכב הנוסע בתנאים
רגילים ,כמפורט בספר השירות.
(ג) למען הסר ספק ,מובהר בזה כי טיפולי האחזקה
מחויבים בתשלום על ידי בעל הרכב ואינם נכללים
באחריות.
 7כללי
(א) תעודה זו הינה המסמך הקובע באשר לאחריות
הניתנת לרכב על ידי היצרן באמצעות היבואן והיא
מהווה חלק בלתי נפרד מהתנאים החוזיים של
עסקת רכישת הרכב.
(ב) הסעדים על פי אחריות זו הם בלעדיים ויחידים.
היצרן והיבואן אינם מקבלים על עצמם ולא הרשו
לאחרים לקבל בשמם ומטעמם ,כל אחריות אחרת
מזו הקבועה לעיל.
(ג) על מנת לשמור על זכויותיו של בעל הרכב על פי
תעודה זו ,על בעל הרכב להקפיד לבצע את כל
הטיפולים והתיקונים ,במוסך מוסמך.
(ד) על מנת להבטיח חיים ארוכים לרכב ותפקוד נכון
שלו ,ממליץ היבואן לבעל הרכב לבצע שירותי
אחזקה ,טיפולים ותיקוני נזק תאונתיים במרכז
שרות מורשה מטעם היבואן.
(ה) תנאי האחריות על פי תעודה זו יוענקו גם לבעל
הרכב שאינו הרוכש המקורי ובלבד שזה הודיע על
כך למחלקת השירות של היבואן ,בכתב ,בסמוך
לבצוע העברת הזכויות ברכב על שמו.
חשוב!
ביצוע טיפולים ותיקון נזקים ברכב במרכז
שירות מורשה מטעם היבואן בגין נזקים עקב
תאונות דרכים ,פריצות ,חבלות ,הזנחה וכיו"ב,
יבטיח שמירה על תקינות הרכב לאורך זמן.

5

ספר שירות
ספר שירות זה בא להבהיר ולהסביר
את נוהלי האחריות ,השירות ותדירות
הטיפולים הרכב .אם תקפיד/י ותתמיד/י
על קיום האמור בספר זה ובספר הנהג,
מובטחות לך שנים רבות של הנאה ברכב זה.

תדירות טיפולים בתנאי עבודה
קשים
אם הרכב פועל בתנאי נהיגה ,פעולה או סביבה
קשים ,יש לבצע טיפולים בתדירות גבוהה
בהתאם להוראות המופיעות ב"ספר התפעול
לנהג".

נא לשמור חוברת זו בתוך הרכב
ולהציגה בכל ביקור במרכז השירות.

תנאי נהיגה ,תפעול וסביבה קשים
משמעותם:

הטיפולים ברכב יונדאי

א.
ב.
ג.
ד.

ביקורת לפני מסירה

כדי להבטיח את מירב ההנאה ושביעות הרצון
מרכבך החדש ,עבר רכב זה ביקורת קפדנית והוכן
על ידי כלמוביל בע"מ (להלן-היבואן) בהתאם
למפרט המומלץ על ידי היצרן.

ה.

טיפולי אחזקה תקופתיים

לשמירה על תקינות הרכב לאורך שנים
וקילומטרים ,מומלץ לבצע ברכב טיפולים
תקופתיים במרכז שירות מורשה מטעם היבואן
ובהתאם להוראות היצרן ,כמפורט בספר התפעול
לנהג ,או בהתאם להודעות המתפרסמות על ידי
היבואן ,מעת לעת – ומועברות למרכזי השירות
המורשים.

ו.
ז.
ח.
ט.
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נסיעה ממושכת באיזורים עתירי אבק.
נסיעה בדרכים משובשות/מוצפות.
נסיעה רצופה באיזורים קרים מאוד.
הפעלת המנוע בסיבובי סרק לפרקי
זמן ממושכים מהמקובל בנהיגה סבירה.
כאשר למעלה מ 50%-מתפעול הרכב
מבוצעים בתנועה עירונית כבדה
0
וטמפרטורת הסביבה עולה על .32 c
כאשר השימוש המירבי הוא בגרירת נגרר
או בשטחים הרריים.
כאשר הרכב משמש להשכרה.
כאשר הרכב משמש ללימוד נהיגה.
כאשר הרכב משמש כמונית.

בדיקות וכיוונים
כל כלי רכב דורש תחזוקה נאותה למניעת תקלות ,גם ברכבך החדש חובה לבצע
מעת לעת (ולפחות אחת לחודש) את הבדיקות המפורטות להלן:
 .4טיפול מונע בצבע – לשם הגנה
ושימור צבע הרכב בפני מפגעי טבע
למיניהם יש לבצע טיפול כדלקמן:

 .1בדיקה חזותית:

א .פנסי התאורה.
ב .צמיגים ולחץ אוויר – לחץ האוויר מופיע על
מדבקה בדופן דלת הנהג.
ג .נזילות/דליפות מים/שמן.
ד .מראות.
ה .חלונות ושמשות.

א .שטיפת הרכב אחת לשבוע.
ב .ביצוע טיפול משמר בווקס אחת לשלושה
חודשים.
ג .חומרים זרים כגון :פרי עצים ,לשלשת
צפורים וכו' יש לשטוף במים מיידית לאחר
נחיתתם על הצבע.
ד .רכב בעל צבע כהה מומלץ לא לרחוץ
במכונת מברשות על מנת שלא להשאיר
סימני מברשות על הצבע.

 .2מפלס נוזלים:

א .נוזל במערכת הקירור.
ב .שמן מנוע.
ג .נוזל בתיבת ההילוכים האוטומטית( .ברכב
עם ממסרת אוטומטית בלבד).
ד .נוזל אלקטרוליט במצבר.
ה .נוזל שטיפה במיכל מתיזי שמשות.
ו .שמן הגה כוח (בדגמי הגה הידראולי בלבד).
ז .נוזל בלמים.

 .3בדיקה תפעולית:

א .מערכת האורות ,מתגים ומחוונים.
ב .נעילת דלתות.
ג .תקינות צופר.
ד .גובה/פעולת דוושת מצמד/בלם.
ה .בלם יד.
ו .מערכת אוורור ,קרור וחימום.
ז .שילוב הילוכים בתיבת הילוכים ידנית.
ח .ממסרת הילוכים אוטומטית.
ט .מושבי נהג ונוסעים – הזזה והטייה.
י .חגורות בטיחות.
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מערך השירות
רשת מרכזי השירות המורשים מטעם היצרן לטפל בכלי רכב מתוצרת יונדאי פרוסה
ברחבי הארץ .רשימה מעודכנת לתאריך העריכה נמצאת בעמוד האחרון של ספר זה.
 .5חלפים מקוריים הינם פרי תכנונו של יצרן הרכב
והותאמו במדויק לרכבך כדי שכל מערכות הרכב
יפעלו יחדיו בתאום מלא וללא תקלות להשגת
רמת ביצועים נדרשת ורמת בטיחות מירבית
לשביעות רצונך .לפיכך מומלץ להשתמש בחלפים
מקוריים מבית היצרן בכל טיפול ,תיקון ותיקון
תאונה.
 .6האחריות לרכב יונדאי חדש מפורטת בתעודת
האחריות.

 .1מרכזי השירות המורשים מטעם היצרן פועלים
בהתאם לנהלי עבודה חדשניים שפותחו ונבחנו ע"י
היצרן.
 .2כח אדם מיומן המתודרך ומעודכן באופן קבוע
בכל שינוי טכנולוגי באמצעות קורסים ,הדרכות
והשתלמויות בארץ ובחו"ל ,מאייש את כל מרכזי
השירות ודואג שרכבך יקבל את השירות הטוב
ביותר כפי שהגדיר היצרן.
 .3שיטות עבודה נקבעו בהתאם להוראות היצרן
וכוללות הנחיות שירות מדויקות המבטיחות ביצוע
הפעולות הדרושות במועד הנכון.
 .4ציוד חדיש ומשוכלל שפותח במיוחד לטיפול
בדגמי יונדאי ,מבטיח טיפול נכון ומדויק במערכות
האלקטרוניות החדישות של הרכב.

זכור! ביצוע הטיפול במועד וכנדרש על
פי הוראות היצרן יבטיח את תקינות
הרכב ותפעולו הנכון ויבטיח לך שימוש
נאות ומהנה ברכב לאורך שנים.
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התקשרות עם מרכז שירות
טיפולים תקופתיים – רישום ומעקב
לאחר שבחרת את מרכז השירות מבין רשת מרכזי השירות המורשים על ידי היצרן ,יופיע שמך
ברשימת לקוחותיו ושם יטופל רכבך.
מרכז השירות המורשה יבצע ברכבך את הטיפול התקופתי ויאשר בחתימתו את ביצוע הטיפול
במשבצת המיועדת לכך בדף אישור ביצוע טיפולים.
מסמך זה המאשר ביצוע טיפולים ,הינו חשוב לגבי העתיד כאשר מחזיק הרכב יידרש להציג
הוכחות לביצוע אחזקת הרכב בהתאם להוראות היצרן.
יש להקפיד לא לחרוג מעבר לזמן/ק"מ המצויין לגבי ביצוע הטיפול.
נא להקפיד על העברת ספר השירות למחזיק הרכב עם מכירתו לאחר.
בעת מכירת הרכב מתבקש הרוכש החדש לשלוח את הגלויה המצורפת בתחילת ספר שירות זה
לכתובת (כלמוביל בע"מ – קבוצת רכב פרטי ,חטיבת השירות ,רח' העמל  ,20ראש העין) ,וזאת
בציון מס' הרישוי של הרכב ,ק"מ ,תאריך קניה ,שם ,מספר ת"ז ,כתובת וטלפון הרוכש.

9

דע את זכויותך
לקוח נכבד,
מרכזי שירות המורשים מטעם היבואן
מבטיחים לך את התיקון האמין ,המהיר והמקצועי
ביותר בחלפים מתאימים לשמירת ערכו של רכבך
ותקינותו לאורך זמן.
במרכז שירות מורשה מטעם היבואן קיים כח
האדם המנוסה ,הידע ,היכולת והמכשור המתאים
לבצע את התיקונים על פי הוראות ,דרישות
והמלצות היצרן.

הרכב החדש אשר רכשת הינו נכס יקר תמורתו
שילמת סכום כסף נכבד .אנו בטוחים כי מתוך
דאגה לרכושך ,מבוטח רכבך בביטוח מקיף בחברת
ביטוח רצינית ומכובדת על מנת שבמקרה של
תאונה לרכבך ,חברת הביטוח תפצה (תשפה)
אותך בגין הנזקים שנגרמו לך ,במטרה להחזיר ,ככל
האפשר ,את המצב לקדמותו.
זכותך כלקוח
לדרוש מחברת הביטוח עמידה בתנאי הפוליסה
וביצוע העבודה במוסך מוסמך בלבד.

מרכזי השירות המורשים מטעם היבואן ערוכים
להגיש לרכבך שירותי :מכונאות ,חשמל ,מיזוג
אוויר ,פחחות ,צבע ועוד.
כמובן ,לכל העבודות המבוצעות ע"י ו/או
באמצעות מרכזי השירות המורשים מטעם היבואן
ניתנת אחריות ,כדין.
מרכזי השירות המורשים עומדים לשירותך בכל
עת וישמחו להנחות אותך ,לייעץ ולעזור לך ככל
האפשר.

בחירת מרכז השירות
מומלץ לך לדרוש מחברת הביטוח לתקן את רכבך
במרכז שירות מורשה מטעם היבואן ובחלפים
מקוריים.

חלפים מקוריים מבית היצרן הנרכשים על ידך
במרכז השירות ,נושאים אחריות יצרן לתקופה של
 24חודשים מיום רכישתם.
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דרישות האחזקה לרכבך

חשוב להקפיד על ביצוע הטיפולים במועדם
ובהתאם למפורט בטבלאות הטיפולים ,ובהתאם
להנחיות מטעם היצרן המתפרסמות מעת לעת
ברשת מרכזי השירות של יונדאי.
* תדירות טיפולים בתנאי עבודה קשים
אם הרכב פועל בתנאי נהיגה ,פעולה או סביבה קשים ,יש לבצע טיפולים בתדירות גבוהה
בהתאם להוראות המופיעות ב"ספר התפעול לנהג".
* לפרוט מלא יש לפנות לספר "הוראות תפעול לנהג" בפרק דרישות טיפולים ואחזקה.
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אישור ביצוע טיפולים לכל דגמי יונדאי

מס' רכב

מס' רכב

מס' רכב

מס' רכב

מס' רכב

מס' רכב

מס' רכב

מס' רכב

מס' רכב
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אישור ביצוע טיפולים לכל דגמי יונדאי

מס' רכב

מס' רכב

מס' רכב

מס' רכב

מס' רכב

מס' רכב

מס' רכב

מס' רכב

מס' רכב
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בע"מ
מרכזי
אחריות
תוספת
כלמובילבע"מ
מטעםכלמוביל
מורשיםמטעם
שירותמורשים
שירות
רשימת מרכזי
רשימת
יונדאי)
שירות
הפרטי
הרכב
(קבוצת
לכלי רכב
היברידיים -שירות יונדאי)
(קבוצת הרכב הפרטי

חיפה  -און גל  -אקספרס
חטיבת גולני 23
04-8530055

בני ברק -ד .שקד
הירקון 25
*9241

נוף הגליל (נצרת עילית)-
בלו מוטורס
הר יונה -העבודה ,12
נוף הגליל (נצרת עילית)
04-6166770
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בע"מ
מורשים מטעם
שירותמורשים
מרכזישירות
רשימתמרכזי
רשימת
כלמובילבע"מ
מטעם כלמוביל
יונדאי)
הפרטי--שירות
הרכבהפרטי
(קבוצתהרכב
(קבוצת
שירות יונדאי)

רחוב הבושם 10
08-8638633
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רישום פעולות אחזקה נדרשות,
החלפת רכיבים/תיקון תאונות
טבלה זו נועדה לרישום בקשות הלקוח ממרכז השירות

לקוח יקר  -במידה ורכבך מועבר ע"י שליח או נציג מרכז השירות לתיקון/טיפול אנא פרט כאן את בקשתך.
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