
 בבית להרגיש בטבע להיות – קרוואנים נבו

 חתימת השוכר תאריך מת המשכירחתי

 

 הסכם להשכרת נגרר (קרוואן

 שנערך ונחתם ביום ___________ בין: 

 (נבו קרוואנים)  036338960נעם לוי ע.מ. 

 . שייקרא להלן "המשכיר" בראש פינה  3מרח' התורמוס 

 לבין

 המזמין / השוכר:____________

 ת.ז. _____________________

 שיקרא להלן "השוכר" כתובת:____________________

 מס' רישיון נהיגה :_____________

 השוכר: /המזמין פרטי

 תאריך מייל אי נייד טלפון זהות תעודת משפחה שם פרטי שם

      

 

 נהיגה רישיון ברשותי 25 גיל מעל אני
 בתוקף

 מסוג רכב ברשותי
  בו המותקן טנדר/יפ'ג
 הרשום גרירה וו

 הרכב ברשיון

 בביטוח מבוטח הרכב
 מקיף

 נגרר יםומשכיר במידה 

□ □ □ □ 
 

 :ההשכרה מועדי

 ימים כ"סה שעה/מועד עד שעה/ממועד

   

 

 :את שציינתי במועדים להשכיר מעוניין אני

 בחירתך את סמן ל מתאים  הדגם



 בבית להרגיש בטבע להיות – קרוואנים נבו

 חתימת השוכר תאריך מת המשכירחתי

 שניר

aviva 
 

 

 + מבוגרים 2

 ילדים 4
□ 

 ירדן

Weinsberg 400LK 
 

 

 + מבוגרים 2

 ילדים 2
□ 

 דן

altea 
 

 

 + מבוגרים 2

 ילדים 4

□ 

 

שם 
 ומשפחה

 ספרות 3  תוקף         כרטיס אשראי        ת"ז
 בגב הכרטיס

      

 

 . הואיל המשכיר הינו בעל הזכויות של המושכר 1

 . הואיל והשוכר מעוניין לשכור את המושכר לתקופה מוגבלת הנקובה בהסכם זה ובתנאי הסכם זה 2
 לפיכך , הוסכם והוצהר בין הצדדים: 

 זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם  . המבוא להסכם3

בשכירות משנה . השוכר לא יהיה זכאי להסב זכויותיו על פי הסכם זה ולא יהיה זכאי להשכיר את המושכר 4
 מכל סוג שהוא. 

 תקופת השכירות:  

 כפי שצוינה במבוא להסכם זה . 

 הצהרת השוכר: 

 בתוקף.  שיון נהיגהיוכי ברשותו ר 25. השוכר מצהיר שהינו מעל גיל 1

. השוכר מצהיר שהרכב שברשותו הינו בבעלותו או שהינו מורשה לנהוג בו מטעם הבעלים החוקיים וכי 2
 שיון הרכב. ימותקן ברכב וו גרירה חוקי ומאושר בר

 . השוכר מצהיר קיבל תדריך מלא ומקיף על הנגרר, מגבלותיו ואופן השימוש בו. 3

 בנגרר במהלך נסיעתו. . אסור בשום פנים ואופן להסיע נוסעים 4

 . השוכר מצהיר כי הרכב שברשותו מבוטח בביטוח חובה בתוקף. 5

במקרה תאונה או נזק לשלדה או  ₪ 5,000. השוכר מצהיר כי ידוע לו שההשתתפות העצמית הינה בסך 6
 למרכב המושכר. 

 דמי ההשכרה: 

 . ₪. דמי ההשכרה כפי שנקבעו בין הצדדים הינם : ______________ 1

 למקרה של נזקים במושכר. . השוכר מצהיר כי הותיר בידי המשכיר כרטיס אשראי לביטחון 2

 השימוש בכבישי אגרה: 

. השוכר מצהיר בזאת שידוע לו כי השימוש בכבישי אגרה על חשבונו גם בגין חיוב עתידי שיתקבל לגבי 1
 תקופת ההשכרה. 
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 חתימת השוכר תאריך מת המשכירחתי

 תנאי השכירות: 

 הסכם. . השכירות הינה למשק הזמן שנקבע ב1

 . ברצון השוכר להאריך תקופת ההשכרה יהא חייב לקבל את הסכמת המשכיר בכתב. 2

 . השוכר מתחייב להחזיר את המושכר באותו מצב בו קיבלו למעט בלאי סביר. 3

 . אם המושכר  הושג בדרך של תרמית אזי יחשב הדבר למעשה לשימוש בנגרר ללא רשות המשכיר. 4

 לנזק שיגרם עקב תפיסת המושכר מכל סיבה שהיא. המשכיר לא יהיה אחראי . 5

. השוכר מתחייב לנהוג במושכר בצורה זהירה והתאם לחוקי התנועה, ולא לאפשר לאדם אחר מלבדו לנהוג 6
 במושכר/ להסיע את המושכר. 

 ה תאונה מתחייב השוכר כדלקמן: . במקר7

 א. לקחת פרטים על הרכב הפוגע ונהגו

 המושכר והזירה כולה. ב. לצלם את הרכב הפוגע, 

 ג. להודיע מיידית לשוכר

 ד. להודיע למשטרה במידה ויש נפגעים

 ה. לא להודות בכל מעשה 

 לא להציע הצעות לסילוק נזקים ו. 

ולפעול בשיתוף ולמשטרת ישראל . במקרה של גניבת המושכר מתחייב השוכר להודיע מיידית למשכיר 8
 פעולה על מנת לאתר את המושכר. 

 להשתמש במושכר לצורך :  . אין9

 א. הסעת נוסעים והובלת מטען השכר

 ב. גרירה או דחיפה של רכב /נגרר אחר.

 מרוצים או מבחן מהירות. ג. תחרות, 

 ד. כאשר השוכר מצוי תחת השפעת אלכוהול/ סמים. 

 ה. מחוץ לגבולות ישראל

 ו. באופן בלתי חוקי או למטרות בלתי חוקיות. 

 פר למעט כניסה לחניונים מורשים.. אין לרדת לדרכי ע10

 .  v 220 -. אין לחבר את המושכר בחיבור חשמל לא תקני ולא מוסדר המנפיק מתח הגבוה מ11

 . מקום השיפוט היחידי בכל הנוגע להסכם זה בית משפט בנצרת או לפי שיקול דעתו של המשכיר. 12
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