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 ומוצרי תעבורה כבר ליכ היא יצרן של GAC MOTOR International Limited  חברתו ואילה

 להא כבר כליל שירות תתל בכוונתהו לקוחות לש חבר גווןמל המתאימים בוההג איכותב

 הגיעל טרהמב עבורהת וצרימ מכירותו שירות וסכימ לש עילי ערךמ אמצעותב עולםה רחביב

 ;לקוחותה צוןר ביעותש לש בוההג רמהל

 ומייבאתGACמתוצרת  כבר ליכ לש ישראלל היבואן הישיר ינההאוריון מוביליטי ו הואילו 

 ;לכלי הרכב עבורהת מוצרי

 שירותוה שיווקה ךמערבולהשתלב  כאמור דיניותמה תא וצמע לע קבלל והסוכן מתחייב הואילו

 ;ישראלב אוריון מוביליטי מקיימתש לקוחותל

 :דלקמןכ צדדיםה יןב הוסכםו ותנה, הפיכךל

Iללי. כ 

 הגדרותו בואמ .1

 פרדנ לתיב לקח הווים, מליוא מצורפיםה הנספחיםו וב צדדיםה צהרות, ההז הסכםל מבואה .1.1

 . ימנוה

 צרכיל ימושש הןב עשותל איןו לבדב התמצאותו וחיותנ שםל ןה הז הסכםב סעיפיםה ותרותכ .1.1

 .הסכםה רשנותפ

 .להיפךו קבהנ וללתכ כרז שון; ללהיפךו ביםר וללתכ דיחי שוןל הז הסכםב .1.1



 :בצידםש משמעותה האת הז הסכםב מופיעיםה באיםה מונחיםל .1.1

אמות להמוקם בהתאם  יתשורסוכנות המהחלק משטח  –" אולם תצוגה" .1.1.1

ומוצרי תעבורה מתוצרת  במוצגים, מפורסמים ונמכרים כלי רכ בוהמידה 

GAC ; 

  ;היצרן לרכבנתן האחריות ש –" יצרןהאחריות " .1.1.1

כדי  הסוכן עם אוריון מוביליטי להתקשרות התנאים -" מידהה מותא" .1.1.1

או מרכז שירות מורשה של  אוריון מוביליטישל  מורשיתסוכנות שישמש 

 ספחנהמצורפים כ י,)א( לחוק הרישו58סעיף לבהתאם אוריון מוביליטי 

 ;או היצרן, מעת לעת אוריון מוביליטיוכפי שיעודכנו על ידי  "א"

 וו/א מחזיקה וו/א בעליםה הואש דםא לכ - "קוח"ל וא "כבר על"ב .1.1.1

 ;יצרןה תוצרתמ תעבורה וצרימ לש וו/א כברה לש רוכשה וו/א משתמשה

  ;GAC "- GAC MOTOR International Limited" וא" יצרן"ה .1.1.1

חוק ב משמעותהכאחריות  ;אחריות היצרן אלה:אחד מכל  –" אחריותה" .1.1.1

 אוריון מוביליטי יןב כרתנהלרכב הסכם למתן שירותי אחריות  ,הרישוי

 מועדב תוקףב הואו רכבה רכישת מועדב רכבה בעלל נמסרו רכבה בין בעלל

לרבות מוצר תעבורה  אחריות למוצר תעבורה ;הסוכןמ שירותה זמנתה

אוריון נוספת שניתנה על ידי  ותאחרי; שהותקן ברכב טרם מסירתו ללקוח

. אם ניתנה, לאחר מסירת הרכב ללקוח בכל מועד שניתנה, מוביליטי

מבעלות קודמת שנמכר באמצעות אוריון בהגדרה זו, רכב לרבות רכב 

  ;מוביליטי

 הסכםל מבואב יםיעופמ פרטיוש אגידת -" מורשה וכןס" ו" אסוכןה" .1.1.1

 ;רשאהה כםהסב אוריון מוביליטי םע קשור, ההז רשאהה

, כאניתמ-לקטרו, אכאנית, משמליתח איכותית תאמהה –" תאמהה" .1.1.1

 רכבה לדגםו רכבה סוגל עבורהת וצרמ לש פונקציונאלית, וידתית, מבניתמ

 ;ותקןמ היותל תידע ואה וב

ללקוח למתן שירותי  אוריון מוביליטיהסכם בין  –" תחזוקה הסכם" .1.1.1

 תחזוקה שוטפים לכלי הרכב ו/או מוצרי תעבורה;

 2016 -חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב התשע"ו  -"חוק הרישוי" .1.1.11

 ;והתקנות מכוחו



רשאית לערוך מעת לעת,  אוריון מוביליטימבחנים ש -"מבחני ביקורת" .1.1.11

באמצעות "לקוח סמוי", על מנת לוודא כי עובדי הסוכן עומדים  לרבות

והוראות  הו/או אמות המיד GACו/או הנחיות  אוריון מוביליטינהלי ב

 ;הסכם זה

מכירה משולבת של כלי רכב חדשים, מתן  כינוי למדיניות – "S4 מדיניות" .1.1.11

 ,SALES) מבעלות קודמתומכירת כלי רכב  מוצרי תעבורהשירות, מכירת 

SERVICE, SPARE PARTS, SECOND HAND); 

כינוי למדיניות המבוססת על מתן שירות ומכירת  –" S2מדיניות " .1.1.11

 GAC SERVICE, SPAREי רכב מתוצרת מוצרי תעבורה לכל

PARTS .)) 

המיוצר לפי תנאים והוראות  עבורהת וצרמ – "קורימ עבורהת וצר"מ .1.1.11

 ;שקבע יצרן הרכב לשם ייצור הרכב

שיוצר  עבורהת וצרמ -" התאמהו יכותא דרישתב עומדה עבורהת וצרמ" .1.1.11

על ידי כל גורם שיכול להצהיר ולאשר בכל עת שמוצר התעבורה נמצא 

ת איכות והתאמה המקבילה לדרגת איכות והתאמה של מוצר בדרג

  ;תעבורה ששימש את יצרן הרכב בעת הרכבת הרכב

מכשיר למעט מכשיר שהוא , חלק, מערכת חלקים, אבזר -" עבורהת וצרמ" .1.1.11

 גז או מוצק ,נוזלי חומראו  מיתקןכלי עבודה המשמש מוסך או יצרן בלבד, 

 התקינה לפעולתו או תחזוקתולהרכבתו, ל לשמש או המיועדים המשמשים

או  בו המשתמשלהבטחת בטיחות  או בטיחותו להבטחת או רכב של

 ;דין פי על ברכב להימצא עליואחד מהם אם  כל וכן, לנוחיותו

 ;קורימ עבורהת וצרמ אינוש עבורהת וצרמ -" ליפיח עבורהת וצרמ" .1.1.11

 ;יטיאוריון מובילנרכשו מתעבורה ש מוצרי –" אוריון מוביליטימוצרי " .1.1.11

אוריון שאינם נמכרים על ידי מוצרי תעבורה  –" מוצרי תעבורה נלווים" .1.1.11

ו/או מוצרי תעבורה שנמכרים ללקוח שלא אגב רכישת רכב ו/או  מוביליטי

 .מוצרי תעבורה הנמכרים אגב מכירת רכב מבעלות קודמת

 םשמטרת ישומוניםילרבות  חומרה ותוכנות –" מערכת ממוחשבת" .1.1.11

 סוכנים, אוריון מוביליטימידע וקיום תקשורת עם  איסוף, רישום וניהול

קבלני משנה וספקים, על פי המפרטים והדרישות שבאמות  ,אחרים

  המידה;



מוסך שתוכנן ויועד למתן שירות, אחריות יצרן ויבואן,  –" מרכז שירות" .1.1.11

שמוקם כחלק  GACאחזקה ומכירת מוצרי תעבורה לכלי הרכב מתוצרת 

ו מוסך שתוכנן ויועד כאמור ואינו מהווה חלק מסוכנות מורשית ובשטחה א

 . מסוכנות מורשית

הוראות, הנחיות,  ,נהלים, סטנדרטים –" אוריון מוביליטינהלי " .1.1.11

בכתב  שיעדכנו ויועברו ותמסחרי ,יותמקצועיות, טכניות, אדמיניסטרטיב

מתן למכירה ו, בכל הקשור מעת לעתו/או היצרן  אוריון מוביליטיעל ידי 

בהסכם זה, לרשת  הסוכןהרכב ואופן קיום התחייבויות  שירות לכלי

 ;באופן מיוחד סוכןאו ל אוריון מוביליטישל  הסוכנים

למכירת רכבי  S4סוכנות הפועלת על פי מדיניות  – "מורשית וכנות"ס .1.1.11

GAC  ומתן שירות לרכביGAC; 

 ו/או אינטרנטי ו/או בכל מדיה אחרת שאלון טלפוני -" לקוחותסקר " .1.1.11

ו/או באמצעות חברה  אוריון מוביליטיו/או מורשה ידי סוכן שיבוצע על 

ו/או  ו/או רכשו רכב ללקוחות אשר מסרו את רכבם לטיפול מטעמם

מבעלות בהגדרה זו, רכב לרבות רכב  .לקוחות שהתעניינו ברכישת רכב

 ; קודמת

פעילות יחסי ו/או  פעילות שיווקיתו/או  כל פרסום -" פרסום ושיווק" .1.1.11

אוריון היצרן ו/או או נייר הנושא לוגו ו/עלון ו/או  צרמוו/או  ציבור

 בעברית או באנגלית אוריון מוביליטיהיצרן ו/או /או שם ו מוביליטי

עיתונות, רדיו,  תקשורתית לרבותבכל מדיה  קלמטרות פרסום ו/או שיוו

, שילוט חוצות, דיוור ללקוחות, עלונים, ניירת משרדית, שילוט הטלוויזי

ום דידיגיטלית, מוצרי ק פלטפורמהשתות חברתיות, רכבי הדגמה, ר

  ;בנקודת המכירה וכדומה ותכנים, פרסום כירותמ

 כמשמעותו בחוק הרישוי -" יצרןה תוצרתמ כבר" וא "כבר לי"כ וא" כב"ר .1.1.11

  ;יצרןה תוצרתמ שהוא

  כמשמעותו בחוק הרישוי; "רכב חדש" רכב שהוא -"רכב חדש"  .1.1.11

הנמכר שאינו רכב חדש מתוצרת היצרן רכב  –" רכב מבעלות קודמתכלי " .1.1.11

 נהלי אוריון מוביליטי בענייןלבהתאם  S4על ידי הסוכן כחלק ממדיניות 

 ;מכירת כלי רכב מבעלות קודמת



 כן, ורכבל ניתניםה תיקוניםו חזקהא ישירות -"שירות" ו" ארכבל שירות" .1.1.11

. בהגדרה זו, רכב כמתחייב מהוראות חוק הרישוי עבורהת וצרמ תקנתה

 ;קודמת מבעלותת רכב לרבו

תיקון עליו חלה האחריות שניתנה לרכב או למוצרי  –" תיקון באחריות" .1.1.11

בשל פגם שמקורו בייצור, או בחומר לרבות תיקון בעקבות  אוריון מוביליטי

RECALL; 

1.1.11. "RECALL" - כמשמעותה בחוק הרישוי וכל  סדרתית בטיחות תקלת

 לע נמניםה כבר ליכ םקראינ מסגרתה, ברכבה צרןי דיי לע זומהי עולהפ

 וא יקוןתתכנות,  ,דיקהב יצועך בצור, לרכבה צרןי דיי לע הוגדרהש בוצהק

 ;רכבה צרןי שבוןח ל, ערכבב עבורהת וצרמ לש חלפהה

 הרשאהה הותמ .1

לשמש סוכן מקבל על עצמו את הזכות ואת החובה לסוכן והסוכן  אוריון מוביליטי נותנת .1.1

לשווק את כלי הרכב ומוצרי התעבורה ולתת שירות וביליטי בישראל, ממורשה של אוריון 

המוקם בנפרד שרות  כמרכזלתת שרות לכלי הרכב בהתאם למפורט בהסכם זה  /לכלי הרכב 

לתת שרות לכלי הרכב בהתאם למפורט בהסכם זה  / S 2לפי מדיניות  מסוכנות מורשית

קהל כמפורט ללא קבלת  S2המוקם בנפרד מסוכנות מורשית לפי מדיניות שרות  כמרכז

 [מחקו את המיותר. ]באמות המידה

להלן, והיא כפופה  26ההרשאה ניתנת לסוכן על פי ההסכם לתקופת ההסכם כהגדרתה בסעיף  .1.1

 כלי הרכב, היצרן מוניטיןו יתמתדתוך שמירה על כמפורט בהסכם  סוכןהלקיום התחייבויות 

 . אוריון מוביליטיו

אם ניתנה לו  ה, למעט מכירת כלי הרכבז כםסה יפ לע תחייבויותיוה לכ תא בצעי סוכןה .1.1

 . מטעמוו שמו, בצמאיע קבלןכ ,הרשאה לכך

IIמשפטיה מעמדוו סוכןה תחייבויות. ה 

 עסקיםה קידוםו עולהפ יתוףש .1

 נתמ לע קרוביםו וביםט חסיםי יצירתל יניהםב עולהפ שתפוי הסוכןו אוריון מוביליטי .1.1

 .  עסקייםה חסיהםי לש פורה יתוחפ הבטיחל

 רכבה ליכ לשיווקו לקוחותה צוןר שביעותל שירות מתןל מאמציםה רבמ תא עשהי כןסוה .1.1

 .  תעבורהה וצריומ

עם רשויות המדינה  ותקינים ולשמור יחסים טובים לבנותהסוכן יעשה את מרב המאמצים  .1.1

 לרבות גורמים במשרד התחבורה, רשות המסים ורשויות המסחר. 



 סוכןההתחייבויות  .1

רישיונות , כנייםט מצעים, אישורים, כיסיון, נכולת, יקצועימ דעי עלב אוה יכ מתחייב הסוכן .1.1

 ליכ תא שווקל דיכ דרושיםה דםא כחו ספייםכ ורות, מקתחבורהה משרדמ סמכהה תועודתו

 רכב.ל שירות תתול מוצרי תעבורה, רכבה

ל ו/או בכל דרך אחרת שתקבע עה מידה מותבאו אוריון מוביליטיבנהלי יפעל ויעמוד  הסוכן .1.1

  .אוריון מוביליטי, על פי שיקול דעת אוריון מוביליטיידי 

 רהותעבה וצרי, מרכבה ליכ תא מכורל תחייבמ סוכןהבהתאם לסוג ההרשאה שניתנה לסוכן,  .1.1

אוריון  וכל דין ועל פי נהלי הז סכםה הוראותל התאםב לפעולו רכבה כליל שירות תתול

 .מוביליטי

 השירות והשיווק שלה ולהשיקמדיניות עת לעת את תהיה רשאית לשנות מ אוריון מוביליטי .1.1

עבור כל רשת הסוכנים והסוכן  הרכבמוצרים ו/או תכניות ו/או שירותים אשר בתחום  ולקדם

 . אוריון מוביליטי לנהלי מתחייב לפעול בהתאם

 גורמיםה כלמ הז סכםה פיל עילותופ שםל דרושיםה רישיונותה לכ תא קבלל תחייבמ סוכןה  .1.1

 יטל, הס, מגרהא כלב לשאתו , לוודא שהם בתוקף במשך תקופת ההסכםרלוונטייםה

 רישיונותה לכ בלת. קחידושםו אמוריםה רישיונותה בלתק צורךל ידרשוי שרא הוצאותו

 .הז סכםה לש תוקפול תלהמ נאית הווהמ

הסוכן מתחייב לקיים את התחייבויותיו על פי הסכם זה באופן רציף ושוטף. הפסקה או  .1.1

)עשרה( ימים או יותר, ללא סיבה המקובלת על  10עילות הסוכן לתקופה של השהיה של פ

  , תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.אוריון מוביליטי

 ביבוא ו/או שיווק של כלי רכב, במישרין או בעקיפין, מעורבלא יהיה מצהיר כי הסוכן  .1.1

, וניון מוטורס בע"מאו י אוריון מוביליטישאינם כלי הרכב שיובאו על ידי  )כהגדרתם לעיל(

  .אוריון מוביליטיניתן לכך אישור מראש ובכתב של כן אלא אם 

 הצוגת אולםו כבר ליכ כירתמ .1

בהתאם להרשאה שניתנת לסוכן מאת אוריון מוביליטי, סוכן שהקים סוכנות מורשית יעמוד 

 : הבאיםבתנאים 

 אוריון מוביליטי דיי לע נדרשתה רמהב צוגהת ולםא המורשית סוכנותב יפעילו חזיקי סוכןה .1.1

 דגמהה כבר סוכןה רכושי כןו GAC תוצרתמ כבר ליכ וצבוי הם, במידהה אמותב המפורטתו

אוריון  .או כפי שייקבע על ידה מעת לעת אוריון מוביליטי דיי לעשמיובא  סוגכל מלפחות אחד 

ת את מספר רכבי ההדגמה בהתאמה למספר המכירולשנות רשאית לדרוש מהסוכן  מוביליטי

 בסוכנות ו/או צרכי הלקוחות ו/או אזור גיאוגרפי ו/או פרופיל הלקוחות. 



 ו, אלקוחותל רכבה ליכ כירתמ מחירב אוריון מוביליטימ הדגמהה כביר תא רכושי סוכןה .1.1

 . עתהד יקולש יפ ל, עאוריון מוביליטי דיי ל, עינתןת ם, אתינתןש הנחהב אמורכ מחירב

אוריון  המתאים על פי דרישות עם שילוט בכל עת, יםונקי יםההדגמה יהיו תקינ רכבי .1.1

מיום  חודשים 12 יוחלפו כעבורההדגמה  רכבי הדגמה בלבד.וישמשו לצרכי  מוביליטי

 .מביניהם , לפי המוקדם"מק 20,000 או לאחר שנסעומסירתם לסוכן 

 .אוריון מוביליטיבהתאם לנהלי  הדגמת כלי הרכב ללקוחות על ידי הסוכן תעשה .1.1

 זמנתה סכםל"ה בכפוףו התאם, באוריון מוביליטי שםב לקוחותל רכבה ליכ תא ורכימ סוכןה .1.1

אוריון  נהיגהם מותא מכירהה בצעימ תנאיל כפוףוב אוריון מוביליטיב מקובל" הרכבה

 .עתל עתמ אוריון מוביליטי נהלי יפ עלו עתל עתמ מוביליטי

ימי  2 -מ א יאוחרלהחדשים ללקוחות  יםהרכב ייעשה את כל הנדרש לשם מסירתהסוכן  .1.1

הכנת כלי הרכב . אוריון מוביליטיכלי הרכב מ שקיבל הסוכן את)כולל יום שישי( מיום  סקיםע

  .אוריון מוביליטילנהלי בהתאם על ידי הסוכן ומסירתם ללקוחות תעשה 

ללקוחות שירכשו  טרייד אין עסקאות הסוכן יציעבהתאם לסוג ההרשאה שניתנה לסוכן,  .1.1

 .אוריון מוביליטייבוצעו בהתאם לנהלי  טרייד איןעסקאות ה כלי רכב. אוריון מוביליטימ

ב, כר זמנתה הסכםה תנאיל התאםב דשח כבר זמנתה יצועב מעט, לפעולתוב שאיר ינוא סוכןה .1.1

 לע יתבקשש וו/א דרושיםה אמצעיםה כלב נקוטל תחייבוא מהו אוריון מוביליטי תא חייבל

 .מכותושל ס אתז גבלהה חותלקול הבהירל די, כאוריון מוביליטי דיי

מכירת כלי רכב מבעלות קודמת להוראות ונהלי אוריון מוביליטי בקשר להסוכן יפעל בהתאם  .1.1

-GAC  הן באחריותו המלאה של  רכב מבעלות קודמתכלי בעניין מכירת ". כל פעולות הסוכן

  .הסוכן

אוריון עם  באופן מלא , הסוכן מתחייב לשתף פעולהאוריון מוביליטיבהתאם לדרישת  .1.11

  ערובה )בונדד(.מחסן שמש על מנת שאולם התצוגה יעמוד בדרישות הדין ל מוביליטי

יהיו המקרקעין  הסוכן פועלו מצאנ שבהם פיזיה המבנהו מקרקעיןהבמשך כל תקופת ההסכם  .1.11

 ליהםע שר_____ מ"ר, א לש שטח______ ב_________ ב גוש_____ ב חלקהכ ידועיםה

שיותאמו או התואמים  בעיר ______ ___ ספר________ מ חובר_____ מ"ר ב שטחב בנהמ

 .את אמות המידה

 RECALL -תיקון באחריות ו .1

ו/או  בתוקף אם לרכב אין אחריות מעט, לרכבה כליל לבצע תיקון באחריות תחייבמ סוכןה .1.1

 ליכל תורישתת ל ייבח ינוא יכ סוכןל בכתבו ראשמ אוריון מוביליטי ודיעהה הםב מקריםב



 חריותא וו/א בותח ליהע וטלת א, לאוריון מוביליטי צדמ אמורכ ודעהה יתנה. ניםסומ כבר

  .סוכןה לפיכ הואש וגס כלמ

 תיקון באחריות. הלוודא כי לרכב יש אחריות בתוקף וזאת טרם ביצוע לבדוק והסוכן מתחייב  .1.1

ן ויבצע תיקו אחריותב ללקוח המפורטות אוריון מוביליטייקיים את התחייבויות הסוכן  .1.1

ללא כל דיחוי, על כל  אוריון מוביליטי. הסוכן יודיע לכמתחייב מהאחריות באחריות לרכב

 .אחריותמחלוקת אפשרית עם לקוח שמקורה ב

 רכבה עלב יובח לאל אוריון מוביליטי נהליל התאםב באחריות תיקון לבצע חויבמ סוכןה .1.1

 . תשלוםב

 אוריון מוביליטיל הסוכןיפנה הנדרש הוא תיקון באחריות תיקון ה ספק אםבכל מקרה של  .1.1

 . אוריון מוביליטיויפעל בהתאם לנהלי 

אוריון לנהלי ו/או בניגוד  אוריון מוביליטיאחריות ללא אישור ביבצע תיקון  הסוכן אם .1.1

וכל נזק אחר כתוצאה  בעצמו בעלויות התיקון הסוכןישא י, לעיל 6.4, כאמור בסעיף מוביליטי

 . אוריון מוביליטימכל תשלום ו/או שיפוי ולא יהיה זכאי ל מהתנהלות כאמור

 אף אם אינו סבור הסוכןאחריות, יבצע אותו בלבצע תיקון  סוכןתורה ל אוריון מוביליטיאם  .1.1

מערכת הבאמצעות  אוריון מוביליטיליודיע  הסוכן. כי התיקון הוא תיקון באחריות

לחילוקי  להוות סיבהאחריות, אשר עלולה בממוחשבת, ללא כל דיחוי, על כל דרישה לתיקון ה

 .דעות

בו קיים ספק כל אחד מהמקרים הבאים ייחשב כמקרה  מבלי לגרוע מכלליות האמור .1.1

 :אחריותב המתבקש הוא תיקוןתיקון שה

לרכב כמתחייב מהאחריות  בדיקות דיאגנוסטיקהלא ביצע  אם הלקוח .1.1.1

 לרכב;

מהתקנה ברכב של מוצר תעבורה שאינו מוצר תעבורה  מהנגרהתקלה  אם .1.1.1

שלא בוצעה על ידי  מהתקנה לקויה או מד בדרישות איכות והתאמההעו

 ; או הסוכן אוריון מוביליטי

תוצאה משירות לרכב שלא על פי הוראות כלל אם התקלה נגרמה כ .1.1.1

 עולמיות או אזוריות של היצרן, לפי העניין;

הוראות כלל עולמיות או אזוריות של  קיוםתוצאה מאי כאם התקלה היא  .1.1.1

 .או מועדםו/יין, באשר לטיפולים תקופתיים ברכב, קיומם היצרן, לפי הענ



ואת מרכז השירות, לפי ההרשאה שניתנה לו,  המורשיתסוכנות ההפעיל את להסוכן מתחייב  .1.1

בעניין השירות לרכב כפי שיפורט בכל חומר שימסר לו על ידי  GAC עקרונות והנחיות על פי

פעול ליישום כל שינוי או שדרוג שלו על פי ול מעת לעתאוריון מוביליטי, לרבות כפי שיעודכן 

 נוה הז סעיףב אמורה. אוריון מוביליטיו/או  GAC דייל הנחיות ולוחות הזמנים שנקבעו ע

  .הסכםה לש סודיתי הפרהל יחשבת סוכןה דיי לע הפרתוו הז הסכםב סודיי נאית

 היצרן לביצוע הוראות לכ תא בצעל תחייבמ סוכןה, אוריון מוביליטיבכפוף לקבלת דרישה מ .1.11

RECALL.  

 צא. מסוכןמה שירותקבל ל כנסנש כבר החל על RECALL לבדוק אם קיים תחייבמ סוכןה .1.11

 גביל אוריון מוביליטי הוראותל התאםב סוכןה פעל, יהז כבר גביל RECALL ייםק יכ סוכןה

 הובאבאותו המועד בו , RECALL -את ה לתקןייעשה את כל הנדרש כדי ו RECALL ותוא

  .לקבל שירותהרכב 

אוריון מ נרכשוש לבדב קורייםמ עבורהת מוצריב סוכןה שתמשיבאחריות תיקון  כלב .1.11

 .חרתא כתבב סוכןל ורתהה אוריון מוביליטי כן םא לא, אמוביליטי

 אוריון מוביליטי נהלי יפ ל, עאחריותה תקופתב כבר כליל יאגנוסטיקהד דיקותב בצעי סוכןה .1.11

 כאיז היהי לאו הלקוחמ להא דיקותב בורע שלוםת לכ גבהי אל סוכן. העתל עתמ יצרןה וו/א

ה אינ נתהנטע התקלה כן אלא אם אמורכ דיקותבביצוע  גיןב אוריון מוביליטימ תשלוםל

, קשורי אל סוכן. השאז הסוכן רשאי לגבות תשלום עבור הבדיקות מהלקוח נכללת באחריות

  .רכבב לשהוכ יפולט יצועב םע דיאגנוסטיקהה דיקותב יצועב ת, אעקיפיןב וא מישריןב

 ימושש עשהנ וב שירות וא אחריותב תיקון גיןב כבר בעלמ לונהת תקבלת וב קרהמ כלב .1.11

תקלה עליה  רכב שהושבת מעבר למועד סביר לאיתורבגין ו/או  אוריון מוביליטי ימוצרב

ו/או יובא לידיעת הסוכן או עובדיו תקלה בכלי  שנמצאה תיקון תקלה התלונן הלקוח ו/או

או פגיעה באדם ו/או ברכוש כתוצאה מתקלה כאמור שיש  אוריון מוביליטיהרכב ו/או במוצרי 

לדווח  סוכןה תחייב, מלדווח עליהם על פי הדין ו/או בעלי השלכה בטיחותית ו/או סביבתית

 לכ תא אוריון מוביליטיל המציאל ,הממוחשבתמערכת הבאמצעות  אוריון מוביליטיעל כך ל

 כלב השתתףל כןו מיד לאחר שהמידע התקבל אצלוהכל  ,לעניין וגעיםנה המידעו פרטיםה

   ., הכל בכפוף להוראות הדיןןיעניב אוריון מוביליטי דיי-ל, עיקבעת ם, אתקבעש ירורב שיבתי

 סוכןה דיי לע הפרתוו הז הסכםב סודיי נאית אוה לעיל 6.12 -ו 6.3, 6.2סעיפים ב אמורה .1.11

 חרא עדס כלל נוסף, באוריון מוביליטי תא זכהת שר, אהסכםה לש סודיתי הפרהל יחשבת

 .הז סכםה לש יידימ ביטול, ביןד יפ לע הל מוקנהה

  עבורהת וצרימשירות ו .1

. התאמהו תויכא דרישתב עומדיםה עבורהת מוצריב רקו ךא ימושש יעשהו רכושי סוכןה .1.1

 הםב תעבורהה וצרימ לש םלהתאמתו איכותם, לתקינותםל בלעדיה אחראיה היהי הסוכן



על הסוכן לוודא לפני שהוא עושה שימוש במוצר תעבורה חליפי שמוצר . ימושש ושהע ואה

 התעבורה מתאים לרכב.

המפורט  שתכלול אתלאחר בדיקת הרכב וטרם הטיפול בו, ייתן הסוכן ללקוח הצעת מחיר  .1.1

  להלן:

 ;ברכב לבצעמציע  הסוכןשהפעולות  .1.1.1

  ;מספר שעות העבודה הצפוי .1.1.1

 כמתחייב מחוק הרישוי;וצעים מוצרי התעבורה המ .1.1.1

 ;היקף האחריות למוצר התעבורה ולפעולה שתבוצע ברכב .1.1.1

  בגין השירות. פירוט התשלומים .1.1.1

מחיר תינתן לראשונה ללקוח במסמך מודפס או בהודעת דואר אלקטרוני )בסעיף קטן ההצעת  .1.1

תן רשאי, בהסכמת הלקוח, לעדכן את הצעת המחיר שנ הסוכן .("הצעת מחיר ראשונה" –זה 

גם באמצעים אלקטרוניים או טכנולוגיים אחרים, ובלבד שיעדכן בהתאם לכך, בהקדם 

 האפשרי, את הצעת המחיר הראשונה שנתן.

לא יחתים  הסוכןאם . הצעת המחיר הראשונה שניתנה ללקוחאת הלקוח על  יחתים הסוכן .1.1

יתן את הלקוח על הצעת המחיר הראשונה כאמור ותתעורר מחלוקת בקשר עם השירות שנ

 יישא באחריות לנזק שייגרם, במידה שייגרם, כתוצאה מהמחלוקת. הסוכןלרכב, 

ישמור הצעות מחיר שנתן ללקוח, לרבות את עדכונן, לפחות במשך שנה מיום שהוצעו  הסוכן .1.1

 ללקוח.

ללקוח, יותר מסוג  הסוכןיציע  ,RECALLשאינה תיקון באחריות או  לשם ביצוע פעולה ברכב .1.1

רה ויסביר ללקוח את ההבדלים בין סוגי המוצרים בטרם ייתן לו הצעת תעבו יאחד של מוצר

לא יכול היה להשיג יותר מסוג אחד  לעיל אלא אם כן 7.2 לפי סעיףכאמור בסעיף מחיר 

כאמור בחוק הרישוי. בכל מקרה הסוכן יציע ללקוח אך ורק מוצרי  כאמור במאמץ סביר

  תעבורה העומדים בדרישות האיכות וההתאמה.

)שירות הודעות כאשר אין מענה בסוכנות  גלישת שיחות וכן מתחייב להפעיל שירותהס .1.1

ללקוחות, בעצמו ו/או באמצעות גורם אחר לרבות מענה טלפוני ללקוחות  24/7 המורשית(

מעת לעת  אוריון מוביליטימעבר לשעות הפעילות במגוון השירותים הכל כפי שייקבע על ידי 

  .350אשר תגלושנה בחודש לא תעלה על  הגלישותמות כובהתאם למותר על פי הדין. 

 עלב תא חייבי אל הסוכןש בלבדו יןד לכ יפ-לע סוכןה דיי-לע קבעי רכבה בעלל שירותה חירמ .1.1



 , אם קבעלאותו השירות יצרןה שעתוןב קבועה עבודהה זמןמ חורגותה בודהע עותש לע רכבה

  . יןד לכ יפ-לע ותרמ הדברש כלכ הכלו ,כאמורשעתון  היצרן

הבאים ו/או רטים הכוללת את הפכדין הסוכן ייתן ללקוח חשבונית בגין שירות הניתן לרכב,  .1.1

 כל פרט אחר שיידרש על פי דין:

 ;הסוכןשם  .1.1.1

 ;הסוכןמספר רישיון  .1.1.1

 ;וותאריך יציאתו ממנ מרכז השרותתאריך קבלת הרכב ל .1.1.1

 ;פירוט הפעולות שבוצעו ברכב, ובכלל זה העבודה שבוצעה .1.1.1

והמספר  התעבורה שהותקנו ברכב לרבות סוגם, מחירם מוצרי ירוטפ .1.1.1

 ;הקטלוגי שלהם

 שעות העבודה; פירוט .1.1.1

 ;על ידי הסוכןכולל של השירות שניתן ללקוח ה מחירה .1.1.1

תקופות האחריות ותנאי האחריות לפעולות שבוצעו ו/או למוצרי התעבורה  .1.1.1

 שהותקנו ברכב;

פירוט כאמור  –אם בוצעה הפעולה באמצעות מי שאיננו עובד מרכז השרות  .1.1.1

ישמור את האסמכתא על  הסוכןייעשה בנפרד ו 7.8.8עד  7.8.4בסעיפים 

 שנים. 3-ביצוע עבודה זו לתקופה שלא תפחת מ

אוריון לתת שירות לכלי רכב בהסכם תחזוקה בהתאם לנהלי  ייעשה כמיטב יכולתוהסוכן  .1.11

  .מוביליטי

 אוריון מוביליטירכב במכרז שהסוכן ייעשה כמיטב יכולתו להגיש הצעה למתן שירות לכלי  .1.11

 תשתתף בו.

ספק  ועל ידי GACלקוחות שיבוצעו על פי שיטת  ילקחת חלק בתהליכי סקר מתחייב הסוכן .1.11

לחייב רשאית על פי שיקול דעתה  אוריון מוביליטי .אוריון מוביליטיחיצוני בהתאם להחלטת 

 . סקרי לקוחותעלות את הסוכן ב



ו/או  במרכז השרותהלקוחות אשר מסרו רכבם לטיפול יוודא את שביעות רצונם של  הסוכן .1.11

אוריון סקר לקוחות על פי הנחיות באמצעות סוכן המ מבעלות קודמתרכשו רכב לרבות רכב 

סקר . ו/או הרכישה שלושה ימים מתום הטיפוללא יאוחר מיבוצע  סקר הלקוחות. מוביליטי

 הממוחשבת.  במערכת יתועד הלקוחות

אשר  מורשהלעיל, סוכן  7.12תבצע כאמור בסעיף  ריון מוביליטיאובהתאם לסקרי לקוחות ש .1.11

 אוריון מוביליטיתוצאות סקר הלקוחות תהיינה נמוכות מתוצאה שתקבע ותפורסם על ידי 

להציג תכנית עבודה לשיפור שביעות רצון לקוחות בתוך חודש ימים. תכנית  שמעת לעת, יידר

קופה של שני רבעונים או במשך תקופה העבודה לשיפור שביעות רצון לקוחות תופעל לת

בהודעה בכתב. אם בתום התקופה שנקבעה לכך  אוריון מוביליטיאחרת שתקבע על ידי 

יהיה  אה שתקבעסוכן יהיו בממוצע נמוכות מהתוצהתוצאות סקר שביעות רצון של לקוחות 

 שאיתתהיה ר אוריון מוביליטימבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכך הפרה יסודית של ההסכם. 

 בהיקף שלא יפחת מעשרים שעות ייעוץ וזאת להורות לסוכן להיעזר בשירותי ייעוץ חיצוניים

 טעונה אישורכאמור  עד שיפור התוצאות לרמה הרצויה ולמשך חצי שנה לפחות. זהות היועץ

 . אוריון מוביליטימראש ובכתב על ידי 

לתהליך ייצורם כן הן בכפוף ואספקתם לסו אוריון מוביליטיהזמנת מוצרי תעבורה מקוריים מ .1.11

 וצרימ בורע שלוםת .אוריון מוביליטיו/או על ידי היצרן ולזמינות מוצרי התעבורה אצל היצרן 

 אוריון מוביליטי. מזומןב יעשה, יאוריון מוביליטימ רכושי סוכןה שראמקוריים  עבורהת

 לש מיםתשלוה וסרומ עתהד הנחתל טחונותב מתןל בכפוף, ועתהד יקולש יפ לע שאיתר

 דיי לע קבעוי נתינתול התנאיםו היקפו, שאשראיב תעבורהה וצרימ תא סוכןל מכורן, לסוכה

עד  אוריון מוביליטימוצרי תעבורה שנמכרו לסוכן באשראי, יישארו בבעלות  .אוריון מוביליטי

  התשלום בגינם. מלוא למועד 

 דיןה דרישותו וחותלקה ורכיצ לע ענהת שר, אעבורהת וצרימ לש ספקהא הבטיחל נתמ לע .1.11

 לתתו הז סכםה יפ לע תחייבויותיוה קייםל סוכןל תאפשרו עבורהת וצרימ אספקתל אשרב

 לש לאימ בועק אופןב סוכןה חזיק, ישנקבעה על ידי היצרן גבוההה רמהב לקוחותל שירות

 כמותב התאמהו יכותא דרישתב עומדיםה עבורהת מוצרי/או ו קורייםמ עבורהת וצרימ

א פחות ובכל מקרה ל שוקב מקובליםה סטנדרטיםה אתו רכיוצ תא ולמתהה ינימליתמ

ובהתאם לשיקול  ה מעת לעתי, כפי שיקבעו על ידאוריון מוביליטינהלי מהכמות המתחייבת מ

 .ובכפוף להוראות כל דין אוריון מוביליטידעתה הבלעדי של 

 אשרו מוביליטי אוריון מייבאתש רכבל מקורי עבורהת וצרמ קוחי לדי לע יידרשש מקרהב .1.11

 וכלת אוריון מוביליטיש ךכ יידימ אופןב סוכןה ותוא זמין, יסוכןה לש מלאיב מצאנ ינוא

 .חוק הרישוי רבות, ליןד לכ וראותה כוחמ ליהע מוטלותה דרישותב עמודל

 עתל עתמ עשהי סוכןה לש כוללתה מלאיה מתר לע פיקוח, הלהלןו עילל האמורמ גרועל בלימ .1.11

חיבור למערכת ביקור במחסן הסוכן ו רבות, לוניםש אמצעיםב יליטיאוריון מוב דיי לע

 וצרימ ת, אאוריון מוביליטי םע וסכםמ אופן, בקטלגל סוכןה תחייבמ ךכ צורך. להממוחשבת

 נוגעיםה נתוניםה לכ תא הממוחשבת מערכתל להזיןו מלאיב םימצויה שוניםה תעבורהה



 בלבד, ועבורהת וצרמ לכ לש קטלוגיה ומספרו יצרןה םש רבות, לבמלאיש תעבורהה מוצריל

  מחיר מוצר התעבורה והשימוש שנעשה בהם. רטיפ תא כללוי אל אמורכ נתוניםש

 עבורהת וצרמ גביל מלאיה מתר וו/א במרכז השירות כוללתה מלאיה מתר תוןנ זמןב םא .1.11

 השליםל סוכןה תחייבמ זי, אעילל 7.16 סעיףב אמורכ דרושהה הכמותמ מוכהנ נהה סויםמ

 . נדרשכ מלאיה מותר תא יידימ אופןב

 ל, עהתעבורה וצרימ אחסוןל יםנוגעה אוריון מוביליטי נהלידרישות החוק ואת  קייםי סוכןה .1.11

 . אותהנ צורהב מירתםש תאשימוש נכון במוצרי התעבורה ו הבטיחל נתמ

 ותוספת הםל וסיףי וא חריםא עבורהת וצרימ וא אוריון מוביליטי וצרימ תא שנהי אל סוכןה .1.11

 הסוכןמ דרושל שאיתר אוריון מוביליטי. אוריון מוביליטי טעםמ בכתבו ראשמ ישורא לאל

 אושרוש בירותס וצאותה חזרה מורת, תאוריון מוביליטי מוצריב סוימיםמ ינוייםש הכניסל

 .אוריון מוביליטי דיי לע בכתבו ראשמ

  מוצרי תעבורה נלווים .1

נלווים שאינם עומדים בדרישות איכות  תעבורה מוצריהסוכן איננו רשאי למכור ו/או להתקין  .1.1

 והתאמה. 

 מוצרי תעבורהבכל הנוגע למכירת  אוריון מוביליטיאינו נציג ו/או שלוח של מצהיר כי הסוכן  .1.1

נלווים  מוצרי תעבורהנלווים הנמכרים על ידי הסוכן. לפיכך, האחריות בקשר עם מכירת 

אין כל קשר עם מכירה  וריון מוביליטיאהנמכרים על ידי הסוכן, חלה על הסוכן בלבד ול

 נלווים. למוצרי תעבורהכאמור ואין לה כל אחריות 

 אוריון מוביליטיעל הסוכן לדאוג כי המידע האמור בדבר אחריות הסוכן והעדר האחריות של  .1.1

הגנת הצרכן,  יימסר ללקוח עם ביצוע המכירה כאמור. על הסוכן לנהוג בהתאם לחוק

הטעיית הלקוח, בין היתר גם על ידי גילוי מלוא המידע בקשר עם ולהימנע מ 1981-התשמ"א

 ביצוע ההזמנות כאמור והאחריות לביצוען ועל ידי נקיטת האמצעים המפורטים להלן. 

נלווים על הסכם הזמנה מיוחד לעסקת  מוצרי תעבורהעל הסוכן לחתום עם הלקוח הרוכש  .1.1

הסוכן והלקוח בלבד, אולם בכל מקרה יופיעו שמותיהם של  בו נלוויםמוצרי תעבורה רכישת 

 אוריון מוביליטיו/או של  GACאו הסמל המסחרי של  GACו/או  אוריון מוביליטיהשמות 

 לא יופיעו על ההסכם המיוחד. 

 הסכם ההזמנה המיוחד יכלול בין היתר את הסעיפים הבאים: .1.1

מוצרי בע"מ אינה אחראית לעסקת רכישה או מכירה של  אוריון מוביליטי" .1.1.1

נלווים כאמור בהסכם זה. האחריות לעסקת הרכישה או המכירה של  בורהתע

 נלווים הינה של הסוכן בלבד". מוצרי תעבורה



שלוח ו/או יחסי סוכנות ו/או נציגות -הסכם זה בכדי ליצור יחסי שולחב"אין  .1.1.1

 בע"מ לבין הסוכן". אוריון מוביליטיכלשהי בין 

לה במרכז שירות שהוקם בנפרד מסוכנות ובדלפק הקבסוכנות מורשית בקבלה הדלפק ליד  .1.1

חדשים  רכבים של יבואן ישיר, אוריון מוביליטייוצב שלט ובו יהיה כתוב כי "מורשית, 

נלווים שלא באמצעות  מוצרי תעבורהלרכישה והתקנה של , אינה אחראית GACמתוצרת 

 30 -ה קטן מוכי האחריות במקרים אלו חלה על הסוכן בלבד". השלט לא יהי אוריון מוביליטי

  מ"מ. 5 -ס"מ וגודל האותיות לא יפחת מ X 40ס"מ 

נלווים,  מוצרי התעבורהבכל מקרה שתופנה אל הסוכן דרישה ו/או תביעה בקשר עם רכישת  .1.1

הנלווים, על הסוכן להודיע על כך  מוצרי התעבורהלבין  אוריון מוביליטיאשר קושרת בין 

ין בהודעת הסוכן כאמור כדי לגרוע מאחריותו באופן מיידי. יודגש כי א אוריון מוביליטיל

 הבלעדית של הסוכן לספק מענה לכל דרישה ו/או תביעה כאמור. 

נלווים המתחברים או ניזונים ממערכות הרכב תעשה בהתאם  מוצרי תעבורההתקנת  .1.1

בלבד. אם אין בידי הסוכן הוראות  אוריון מוביליטיאו  הרכב יצרןלהוראות ההתקנה של 

  בבקשה לקבל הוראות התקנה. אוריון מוביליטילפנות אל  התקנה, עליו

נלווים בכלי רכב תעשה, אך ורק על ידי מי שהוכשר ורשאי על פי הדין  מוצרי תעבורההתקנת  .1.1

לבצע התקנה כאמור ועבר השתלמות והוסמך לביצוע התקנות כאמור בדגם הרכב בו הוא 

  מבצע את ההתקנה.

 ו/או ללקוח אוריון מוביליטילבגין כל נזק שייגרם  ביליטיאוריון מוהסוכן יהיה אחראי כלפי  .1.11

 . 8סעיף  כתוצאה מהפרת הוראות

 לש סודיתי הפרהל יחשבת סוכןה דיי לע הפרתוו הז הסכםב סודיי נאית נוה 8ף סעיב אמורה .1.11

 .הסכםה

  סוכןה .1

 "ב" ספחנב פורטיםמ מנהליוו סוכןב בעלי המניות לש בעלותה אחוזיו פקידיהם, תמותיהםש .1.1

 . שבוןח ואהר וא יןד ורךע דיי לע מאושר, ההז הסכםל

 כל, לאוריון מוביליטי לפיכ ערביםו ישיא אופןב חראיםא היוי סוכןה לש ותימנה עליב .1.1

 . סוכןה לש פעולותה

בנספח המפורטים  בבעלי המניות ושיעור אחזקתם ו/או במנהליוהסוכן לא יבצע כל שינוי  .1.1

ו/או העברת מניות בו )או בגוף ששולט בו(, במישרין  ןלהסכם, לרבות הנפקת מניות בסוכ "ב"

 . אוריון מוביליטיאלא בהסכמתה מראש ובכתב של  ו/או בעקיפין

להסכם זה, יהיה בהתאם לדרישות הסכם זה וכן לדרישות  "גנספח "תקנון הסוכן המצורף כ .1.1



קבלת אישור בחינה מחדש ויחייב ירושה או ו/גירושין עקב  בסוכןשינוי בעלות אמות המידה. 

ימים ממועד העברת  60לעמידה בתנאי הסכם זה ואמות המידה בתוך  אוריון מוביליטי

 הבעלות. 

  מורשית וכנותס יקוםמ .11

או את מרכז השירות, לפי סוג ההרשאה שניתנה לו  המורשית וכנותסה תא ליפעי סוכןה .11.1

או  ורשיתהמ וכנותסה יקוםמ ינוי. שהז הסכםל "ד" ספחנב מוגדרה מיקוםבבהסכם זה, 

 .בכתבו ראשמ אוריון מוביליטי סכמתה עוןט מרכז השירות

אינם בבעלות הסוכן המורשה, הסוכן  או מרכז השירות אם המקרקעין של הסוכנות המורשית .11.1

 מצהיר ומתחייב כי: 

הסכם שכירות / חכירה תקף עד ליום _________ עם אופציה ל  .11.1.1

 .וספות, קרי עד ליום _____________________ נ

הקפיד ולקיים את הסכם החכירה, או הסכם השכירות והפרתם תחשב גם ל .11.1.1

 הפרה של הסכם זה. 

אם הסכם זה יוארך מעבר לתקופת השכירות בהסכם השכירות ו/או  .11.1.1

יממש את תקופת האופציה ו/או  הסוכןלתקופת החכירה בהסכם החכירה, 

 יאריך את הסכם השכירות ו/או הסכם החכירה בהתאם. 

רשאי לבצע שיפוץ, שינוי  הסוכןירות ו/או הסכם החכירה על פי הסכם השכ .11.1.1

ואמות המידה כפי שיעודכנו  אוריון מוביליטילנהלי ו/או התאמה בהתאם 

 מעת לעת.  

ואת מרכז השירות, לפי סוג ההרשאה שניתנה לו  המורשית וכנותסהמבנה  תא תחזקי סוכןה .11.1

 לש סטנדרטים, הGAC טנדרטס תא יהלוםש אופןב םלתקינותו םונניקיל ידאגו בהסכם זה,

 . מידהה מותוא אוריון מוביליטי, נהלי אוריון מוביליטי

או במרכז השירות, לפי סוג ההרשאה שניתנה לסוכן  המורשיתביצוע שינויים בסוכנות  .11.1

 . אוריון מוביליטימכל סוג שהוא מחייב אישור מראש של בהסכם זה, 

או  המורשית וכנותסב שהוכל ימושש ותעשל לשהוכ גורםל תירייעשה שימוש ולא  אל סוכןה .11.1

 לשהיכ מטרהל מהם חלקב וא במרכז השירות, לפי סוג ההרשאה שניתנה לסוכן בהסכם זה, 

 . הסכם זהאמות המידה ושלא על פי 

ואם יבחר  נוסףרכב  תוצרלהיות מרכז שירות מורשה של על פי חוק הרישוי  זכאי הסוכן .11.1

אוריון עליו למסור ל ,המורשיתסוכנות ור בלתוצר נוסף כאמ מורשה לשמש מרכז שירות



ו/או אולם  מורשה הודעה על כך מראש ובכתב. בכל מקרה הפעלה של מרכז שירות מוביליטי

המיובא על ידי יוניון מוטורס  רכב רצלתו, למעט בקשר כאמור נוסףרכב  תוצרשל  תצוגה

לאורך כל שלבי , חייבת להיעשות תוך חציצה פיזית מלאה המפרידה בין התוצרים בע"מ

על פי  הסוכןוהאישור שניתן להקמת  אוריון מוביליטיתהליך העבודה, קיום אמות המידה של 

   אמות המידה.

ועל פי הקבוע  ישראלב וגס אותומ סקיםע דיןה יפ לע ועליםפ הםב בשעותו ימיםב פעלי סוכןה .11.1

 יםהעלול סיבותו/או נ על כל אירוע אוריון מוביליטיל מראש הסוכן יודיע .באמות המידה

מראש ובכתב אם נדרש לסגור את  אוריון מוביליטיויקבל את אישור  לפגוע בשעות הפעילות

מבלי לגרוע מהאמור,  הסוכנות המורשית באופן חריג וביום שאמור להיות יום פעילות רגיל.

 לא תיסגר באופן מלא אלא בכל שינוי חריג של פעילות הסוכנות המורשית, הסוכנות המורשית

 ופעל במתכונת מצומצמת. ת

 זיהוי, סימנים מסחריים ומוניטין .11

הרשומים ושאינם  אוריון מוביליטיו/או  GACשל  ם המסחרייםסימניב שתמשי סוכןה .11.1

אוריון ועסקי  סוכןה סקיע ידוםק וא רסוםפ שםל לבד"( במוגניםה סימניםה: "הלן)לרשומים 

ובכפוף לקבלת אישור  ביליטיאוריון מו אמות המידה ונהליל בהתאם במשותף מוביליטי

 . אוריון מוביליטימראש ובכתב מאגף תקשורת שיווקית ודיגיטל ב

 צירוףב וו/א בדםל מוגניםה סימניםב לשהוכ ימושש סוכןה עשהי אל 11.1"ק סב אמורל רטפ .11.1

 בכתבו ראשמ אישורב לאא סוכןה הגדרתמשם ו חלקכ רבותל חריםא ימניםס וו/א סימניול

  .יאוריון מוביליט לש

 ייתןו , לפי סוג ההרשאה שניתנה לו בהסכם זה,עבורהתה וצריומ רכבה ליכ תא שווקי סוכןה .11.1

 חריםא ינוייםכ וו/א מותש הםל וסיףי לאו הסימנים המוגנים חתת רקו ךא לקוחותל שירות

אוריון  על ידי בכתבו ראשמלמעט סימן המסחר ושמו של הסוכן ובכפוף לכך שאושרו 

  . מוביליטי

ולא יסייע לצד ג' לרשום , עקיפיןב וא מישרין, ברשוםל נסהי לאו טובתול רשוםי אל סוכןה .11.1

 וראה. החריםא סימניםו יליםמ ירוףצ דיי לע םא ביןו בדול םא ין, באיזה מהסימנים המוגנים

 נעוץה שוניה מרותל שרא סמליםב וא ונטייםפ וא רפייםג סימניםב ימושש גביל םג חולת וז

 . המוגנים סימניםל לשהוכ חסי גליםמ הםב

 הסוכן בניגוד לדין, יודיע על כךהמוגנים בסימנים שימוש  עושה כלשהו שצד ג'אם נודע לסוכן  .11.1

יסייע  אוריון מוביליטיואם יידרש לכך על ידי  מיד לאחר קבלת המידע אוריון מוביליטיל

  .כאמור להפסקת השימוש אוריון מוביליטיל



גם אם נבנה על  ו לכלי הרכב ו/או לשירות לכלי הרכב,ו/א המוגניםהקשור לסימנים  ןמוניטי .11.1

 סוכןאו של היצרן ובכל מקרה, אין ולא תהיה ל אוריון מוביליטי, הינו של הסוכןידי, או בסיוע 

כל טענה או תביעה הקשורה למוניטין בתקופת ההסכם ו/או בסיומו, מכל סיבה שהיא, 

של הסוכן יחול על מוניטין מור לעיל לא הא כל סעד בהקשר למוניטין.ללא יהיה זכאי  הסוכןו

 . אוריון מוביליטישמקורו בשירות שנתן הסוכן לכלי הרכב ושאינו תלוי או קשור ליצרן או ל

 ושיווקפרסום  .11

על  מתחייב לבצע פרסום ושיווקשניתנה לו בהסכם זה הרשאה להקים סוכנות מורשית  סוכן .11.1

על פי דרישות /או ו אוריון מוביליטישת ו/או על פי דרי המורשית סוכנותהבאזור  פי הצורך

GAC , אוריון מוביליטינהלי לבהתאם . 

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת המחייבת את הסוכן הן מכוח הדין והן מכוח הסכם זה, הסוכן  .11.1

, התקנות שהותקנו 1981-מתחייב לפעול בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

והנחיות רשם מאגרי  2017-)אבטחת מידע(, התשע"ז מכוחו, לרבות תקנות הגנת הפרטיות

 המידע, כפי שיעודכנו מעת לעת. 

אוריון ו/או  GACלהתקין שלטים וסמלים של  אוריון מוביליטיהסוכן מתחייב לאפשר ל .11.1

ו/או  GACבהתאם להוראות ומרכז השירות, לפי העניין, המורשית סוכנות הבשטח  מוביליטי

אוריון יהיו בבעלותה ו אוריון מוביליטים שיותקנו על ידי . השלטיאוריון מוביליטינהלי 

לרבות  אוריון מוביליטישיקול דעת ו/או  GACרשאית להסירם בהתאם להוראות  מוביליטי

מתחייב לשאת בעלויות אחזקת השלטים והסמלים לרבות  סוכןהבעת הפסקת ההסכם. 

אוריון  נהליבהתאם ל , קבלת רישוי ותשלום אגרת רישויתשלום מסים ותחזוקה שוטפת

  .ו/או הוראות הדין מוביליטי

 רכבה כליל נוסףב אוריון מוביליטי דיי לע שלא יובאו כבר כליל שירות עניקמ סוכןה םא .11.1

 צבת, האוריון מוביליטיו/או משווק מוצרי תעבורה שאינם מוצרי  הז סכםה לח ליהםע

 סמליםו לטיםש כלמ בחןבמוו נפרדב עשה, תאוריון מוביליטיו GAC לש הסמליםו שלטיםה

 . חריםא סמליםו לטיםש כלמ חותפ ולטיםב אינםש מיקוםו בגודלו חריםא

 בשירותי משרד פרסום ייעזר שניתנה לו בהסכם זה הרשאה להקמת סוכנות מורשית,  סוכן .11.1

 הסוכן באחריות .מכל סוג שהוא ושיווק קת חומרי פרסוםלצורך הפ ו/או איש מקצוע בתחום

בהתאם  ושיווק על מנת לבצע פרסום אוריון מוביליטינהלי סום את להעביר למשרד הפר

, והשיווק כל חומרי הפרסוםל לקבל אישור בכתבהסוכן כמו כן, באחריות  .להנחיות המותג

 .אוריון מוביליטישל  תקשורת שיווקית ודיגיטלמול אגף  לרבות פרסום על כלי רכב



 אוריון מוביליטישר יתקבלו ו/או ירכשו מא פרסום ושיווקמוצרי יהיו  המורשה סוכןהברשות  .11.1

לכלי הרכב  ומוצרי תעבורה, רכב קטלוגים ומפרטי רכב עבור כל דגם לרבות, GAC ו/או

 הפרסום והשיווק העדכניים שה יציג את מוצריורסוכן המה .אוריון מוביליטי נהליל בהתאם

  .ובמרכז השירות, לפי העניין בסוכנותבלבד 

על  ,או למרכזי השירותו/אולמות התצוגה ל ושיווק יק מוצרי פרסוםפת אוריון מוביליטיאם  .11.1

אלו  ושיווק מתחייב לעשות שימוש במוצרי פרסום המורשה ןסוכה ,פי שיקול דעתה הבלעדי

 .  אוריון מוביליטיעל פי החלטת כן לשאת בעלויות ההפקה, ו אוריון מוביליטי נהליעל פי 

יהיה חלק מרשת האינטרנט , אתר אוריון מוביליטיעל פי דרישת  .אתר אינטרנט יהיה סוכןל .11.1

. באחריות הסוכן לעדכן ולקדם את האזורים באתר או מרכזי שירות אתרי סוכנויות מורשות

 אתר תחזוקת .או מרכז השירות תיהאינטרנט בהם מוצגים תכנים של הסוכנות המורש

 ותוך שמירה וביליטיאוריון מ ונהליאמות המידה על פי  יתבצעו (SEOוקידומו ) האינטרנט

באתר  המוצגים הנתוניםהתכנים ו .אוריון מוביליטילערכי המותג, היצרן וובהתאמה 

 .אוריון מוביליטיועל פי נהלי  אחרת יהיו עדכניים פלטפורמה דיגיטליתאו בכל ו/האינטרנט 

אוריון אתר האינטרנט ו/או הממשק לאתר האינטרנט של  ותחזוקת כל העלויות להפעלת

רשאית לעדכן, מעת לעת, את אופן הפעלת אתרי  אוריון מוביליטי יחולו על הסוכן. טימובילי

אוריון ולשנות בהתאם את נהלי  ומרכזי השירות האינטרנט של הסוכנויות המורשות

 בעניין זה.  מוביליטי

. הסוכן מידע טכני ושיווקי יהםולשלוח אל יוללקוחות לפנות אוריון מוביליטיהסוכן מאשר ל .11.1

כמו כן,  .כאמורלפניות  ם והסכמתם כדיןלקבל את אישורו ליידע את הלקוחות במתחיי

על כל לקוח שסירב לקבל פנייה כאמור  אוריון מוביליטיהסוכן מתחייב להודיע מיד ובכתב ל

  ו/או לאחר קבלת הודעת הסרה מרשימת דיוור מלקוח כלשהו.

/או שימוש מכל סוג שהוא במידע הסוכן מתחייב כי כל פנייה מטעמו ללקוחותיו, כל איסוף ו .11.11

 אוריון מוביליטיאודות לקוחותיו, לרבות איסוף ההסכמות לצורך משלוח דיוורים מטעם 

ללקוחות הסוכן, ייעשו בהתאם להוראות הדין. נוסף על האמור, הסוכן מתחייב לרשום מאגר 

  פי דין.-מידע במרשם מאגרי המידע שברשות להגנת הפרטיות, ככל שיידרש לכך על

 שינויו פתסו, תתאמהה .11

 ראשמ אישורב לאא רכבה כלי( בMODIFICATION) ינויש וו/א וספתת וו/א תאמהה בצעי אל סוכןה

 כליב סוימיםמ ינוייםש הכניסל הסוכןמ דרושל שאיתר אוריון מוביליטי. אוריון מוביליטי לש בכתבו

 . וצאותה חזרה מורתת רכבה



 עבורהת וצרימ חירימ .11

 דיי לע קבעוי שרא מחיריםב אוריון מוביליטימהמקוריים  תעבורהה צריומ תא רכושי סוכןה .11.1

 מוצריל תמורהב סוכןה גבהי ותםא לקוחותל מחירים. הפעםל פעםמ אוריון מוביליטי

   . יןד לכ יפ-לע סוכןה דיי-לע קבעוי המקוריים תעבורהה

לסוכן  יטיאוריון מובילתשלם , שיבוצע על ידי הסוכן RECALL -ו באחריותתיקון בגין  .11.1

 העבודהו אוריון מוביליטי ל ידיאשר סופקו ע מקורייםה תעבורהה וצרימ עבורב תשלום

  . מעת לעת אוריון מוביליטי דיי-לע יקבעיכפי ש, אמורכ יקוניםת מסגרתב

  אחריםמוצרים  .11

 או במרכז השירות המורשיתסוכנות בו/או לפרסם ו/או לקדם מכור הציג ו/או להסוכן רשאי ל .11.1

לרבות אביזרי  אוריון מוביליטיאת הסימנים המוגנים ו/או סופק על ידי הנושא כל מוצר 

בכפוף לקבלת אישור מראש ובכתב מאגף ו אוריון מוביליטיעל פי נהלי  , אביזרי נוילבוש

 . של אוריון מוביליטי תקשורת שיווקית ודיגיטל

את ה ושאינו נושא כל מוצר שאינו מוצר תעבור הצגה ו/או מכירה ו/או פרסום ו/או קידום .11.1

ייעשה תוך הפרדה פיזית, תפעולית  אוריון מוביליטיהסימנים המוגנים ו/או סופק על ידי 

 אוריון מוביליטיהנושא את הסימנים המוגנים ו/או סופק על ידי וניהולית מלאה מכל מוצר 

 , למעט מוצרי יוניון מוטורס בע"מהוזאת בכפוף לקיום הוראות אמות המידה והסכם ז

 . שלגביהם לא נדרשת הפרדה ניהולית

  סוכןה ובדיע .11

 םע קשוריםה לומיםשתה כלב יישאו מיומניםו אומניםמ ובדיםע שבונוח לע עסיקי סוכןה .11.1

 אומיל ביטוח, לכנסהה מסל שלומיםת רבות, לעל פי הדין וחוזה העסקתם עסקתםה

 . וציאלייםס תשלומיםו

בארץ  מקצועיות תחרויותו רכות, ימי עיוןבהרצאות, הד ישתתפו עובדיו/או ן וסוכהמנהלי  .11.1

 . ההשתתפותGAC-ו אוריון מוביליטיהחלטת ל בהתאםשיתקיימו מעת לעת  ובחו"ל

 .וובמימונ בפעילויות יתבצעו באחריות הסוכן

ענון להסמכות י)או רהסמכות  יעברו העובדיםמהסוכן כי  רשאית לדרוש אוריון מוביליטי .11.1

לביצוע  על ידהו/או כל גורם אחר שהוסמך  יליטיאוריון מוב שתערוךבעבר(  ניתנוש

קיימת  הסמכהלא עבר ריענון לש אוההסמכה  בקבלתאשר כשל  עובדיובהר, כי ההסמכות. 

  .נדרשת ההסמכהבתחום בו י לעבוד אלא יהיה רש איננה בתוקף ועל כן ההסמכה



 על ידי איםהמיוב כלי הרכב דגמינציגי המכירות יהיו בקיאים בכל מנהל אולם התצוגה ו .11.1

רכבי מותגים מתחרים בארץ ובחו"ל. בקיאות הנציגים תיבדק  וגם במפרטי אוריון מוביליטי

 מעת לעת. אוריון מוביליטיבאמצעות מבחני ידע שיחוברו ויערכו על ידי 

, אוריון מוביליטיעל ידי  םלתפקיד כוויוסמ ויוכשר מחסן החלפיםובבמרכז השירות העובדים  .11.1

בקיאות הנציגים תיבדק באמצעות מבחני ידע  ה שתקבע מעת לעת.בהתאם לתוכנית הכשר

 מעת לעת. אוריון מוביליטישיחוברו ויערכו על ידי 

לא  ו/או תרוקיכשל במבחני באשר  עובדלדרוש הפסקת עבודה של  רשאית אוריון מוביליטי .11.1

ת לקוחונית עבודה לשיפור שביעות רצון בתכעומד  לא/או ו אוריון מוביליטינהלי ממלא אחר 

עובד שעבודתו הופסקה בנסיבות מעלה, לא יועסק בשנית על . אוריון מוביליטישנקבעה על ידי 

 מראש ובכתב. אוריון מוביליטיידי הסוכן אלא אם כן ניתן אישור 

 . סוכןה עובדיל חידיםא דיםמ עיצובל קשורה כלב אוריון מוביליטי נהלי תא קייםי סוכןה .11.1

לקבל את אישור  הסוכן, על הסוכןל ידי קבלני משנה מטעם ינתן עיאם שירות שנדרש לרכב  .11.1

יהיה האחראי הבלעדי לאיכות השירות  הסוכןבכתב ובכל מקרה מראש ו אוריון מוביליטי

 הניתן.

אוריון ללשירות שיינתן לכלי רכב באמצעות קבלני משנה,  הסוכןמבלי לגרוע מאחריות  .11.1

מדים באמות המידה הנדרשות למתן זכות הבלעדית לקבוע אם קבלני המשנה עו מוביליטי

תגיע למסקנה כי קבלן משנה כלשהו אינו עומד  אוריון מוביליטיהשירות לכלי הרכב. אם 

לחדול מלעשות שימוש בשירותי קבלן  סוכןל אוריון מוביליטיבדרישות האמורות תורה 

 מתחייב לעשות כן מייד עם קבלת דרישה.  הסוכןהמשנה ו

 עבידמ ובדע חסיי יוםק יא .11

 ובדיוע יןב וו/א אוריון מוביליטי ביןל בין הסוכן מעבידו ובדע חסיי יצורל דיכ הז הסכםב יןא .11.1

אוריון לקבל מ כאיםז ובדיוע וו/א סוכןה יןא כיו יןד לכ יפ לע הגדרתםכ אוריון מוביליטי ביןל

ל בגין כ אוריון מוביליטיהסוכן ישפה את  .יןד לכ יפ לע עובדל מוקניתה כותז כל מוביליטי

 .אוריון מוביליטיהוצאה שתיגרם לה כתוצאה מדרישה של עובד מעובדי הסוכן כלפי 

הסוכן מתחייב להחתים את עובדיו על הסכם העסקה המפרט את חובותיו וזכויותיו ואשר  .11.1

  לא מתקיימים יחסי עובד מעביד. אוריון מוביליטייכלול סעיף לפיו העובד מצהיר כי בינו ובין 

 קוחותל ניותפ .11

 שמורל נתמ לע קוחותל לש לונהת וו/א ניהפ לכ לשביעות רצון הלקוח יישבל נסותל וכןסה לע .11.1

 עבורהתה וצרימכלי הרכב ו שלו אוריון מוביליטי, GAC לש האמינותו תדמיתה המוניטין, לע

 . המקוריים



להשיג את שביעות רצון הלקוח  סוכןה צליחה אל םאלעיל,  12.9מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .11.1

 אוריון מוביליטיל ידמ ךכ לע סוכןה דווח, י18.1 סעיףב אמורכ תלונהה וו/א פניההבעקבות 

, בכפוף תלונהב וו/א פניהב קשוריםה המסמכיםו פרטיםה לכ תא אוריון מוביליטיל יעבירו

  .לחוק הרישוי

, אוריון מוביליטיו/או המורשה כנגד הסוכן המורשה  סוכןההוגשה תביעה על ידי לקוח של  .11.1

התביעה בהתאם לשיקול דעתה ולייעוץ משפטי תהיה רשאית לנהל את  וביליטיאוריון מ

אין . שניתנה לסוכן הזדמנות הוגנת להתגונןובלבד  שתקבל לרבות הגעה לפשרה עם הלקוח

  להלן. 22באמור כדי לגרוע מאחריות הסוכן לנזקים כמפורט בסעיף 

 ידעמ סירתמו , שמירה, שימושניהול  .11

, לעשות שימוש מכל סוג שהוא, הסוכן מתחייב לנהללעיל,  12.2סעיף מבלי לגרוע מהוראות  .11.1

לכל הוראות הדין, כפי  אודות לקוחותיו ובכלל בהתאם ולשמור כל מידע להעביר, לצפות

   .שיעודכנו מעת לעת

הסוכן מתחייב לקבל את לעיל,  12לעיל ומהוראות סעיף  19.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .11.1

 אוריון מוביליטינהלי  ו/או הדיןהוראות שור כאמור מחויב על פי אישור הלקוחות, אם אי

 בפרטי אוריון מוביליטיאו היצרן, לשימוש שייעשה על ידי הסוכן ו/או מי מטעמו ו/או ו/

ו/או היצרן יהיו  אוריון מוביליטי .מידע הנוגע אליהם והנמצא בידי הסוכןבו/או  הלקוחות

ואם נדרש אישור כאמור,  מידע הנוגע אליהםבאו רשאים לעשות שימוש בפרטי הלקוחות ו/

  .בכפוף לקבלתו

הנוגע אליהם והנמצא בידי הסוכן  הסוכן מתחייב לעשות שימוש בפרטי הלקוחות ו/או במידע .11.1

 ו/או היצרן.  אוריון מוביליטיבהתאם להוראות הדין ו/או נהלי 

י הסכם זה בהתאם לשם ביצוע התחייבויותיו על פמערכת הממוחשבת יעשה שימוש בהסוכן  .11.1

 ולאמות המידה.  אוריון מוביליטילנהלי 

, RECALLו  ווקיםש קריס נהלל אוריון מוביליטיל אפשרל נתמ לעבכפוף להוראות הדין,  .11.1

אוריון  דיי לע מונהי שרא לישיש צדל וא אוריון מוביליטיל קוחותיול לע תוניםנ סוכןה עמידי

הסוכן יודיע על כך ללקוחותיו, . חשבתהממו מערכתב ימושש עשהי הז לצורךו מוביליטי

 בהתאם לדין הישראלי, ויקבל את הסכמתם. 

 ות"חו, דדיןהו בכפוף לחוק הרישוי, סוכןה ןמ לקבלו בקשל כאיתז האת אוריון מוביליטי .11.1

, לפרסום כבר ליכ מכירותל נוגעותה סטטיסטיקות, לכלי רכב מכירות, לשוקה מצבל נוגעיםה

 . הלקוחות דרישות להערכתו מלאים, לסוכןה דיי לע ניתןה שירותול ולשיווק של הסוכן



 הסוכןרות לרכב שהעניק ימידע שעניינו ש הסוכןמתהא זכאית לבקש ולקבל  אוריון מוביליטי .11.1

לפי האמור בסעיף זה לעיל, לא יכלול  אוריון מוביליטילבכפוף לכך שהמידע שיימסר לרכב, 

מחיר השירות שניתן לרכב והשימוש שעשה מצד ג',  הסוכןאת מחיר מוצרי התעבורה שרכש 

, למעט אם מוצרי התעבורה ושירותי אוריון מוביליטימבמוצר תעבורה שלא נרכש  הסוכן

נושא בתשלום בעדם  האו מי מטעמ אוריון מוביליטיוהתחזוקה לרכב כלולים באחריות 

או אם בשיעור של תשעים אחוזים לפחות, או שיעור אחר שיקבע שר התחבורה, אם יקבע, 

, או במקרים אחרים שיקבע השר, RECALLמוצרי התעבורה ושירותי התחזוקה הם חלק מ 

  אם יקבע.

שרכש את מוצרי  הסוכןמתהא זכאית לבקש ולקבל  אוריון מוביליטיבכפוף להוראות כל דין,  .11.1

הדו"חות הכספיים את , אוריון מוביליטיבאשראי או שיצר חוב כספי כלפי  אוריון מוביליטי

על מצבו הפיננסי  אוריון מוביליטילידווח  הסוכן .ואת דו"ח הרווח וההפסד שלורים המבוק

 :ועל הוצאותיו ויאפשר גישה לספריו לשם בדיקה, ובלבד שלא יהא בפרטים שנמסרו

 ;שימוש בפרק זמן נתון הסוכןמידע לגבי כמות מוצרי תעבורה בה עשה  .11.1.1

 אוריון מוביליטינו ממקור שאי הסוכןאותו רכש  תעבורה מידע לגבי מוצר .11.1.1

 והשימוש שנעשה בו;

 ומחיר מוצרי התעבורה שהותקנו בו; מידע לגבי מחיר שירות שניתן לרכב .11.1.1

  מוצרי תעבורה. הסוכןמהם רכש  הספקיםמידע לגבי  .11.1.1

 .הסוכןדו"חות לגבי תקופות קצרות יותר בנוגע להכנסותיו של  עלגם  האמור לעיל יחול .11.1

יר את המידע הרלוונטי לגוף שלישי שמבטח את החוב תהיה רשאית להעב אוריון מוביליטי

 .אוריון מוביליטיל הסוכןהכספי של 

, לבקשתה, מידע בדבר סוג מוצרי אוריון מוביליטיליעביר  הסוכןבכפוף להוראות כל דין,  .11.11

תעבורה שנרכשו על ידו, מספרם הקטלוגי ושם היצרן של מוצרי התעבורה, ובלבד שלא יהא 

את מוצרי התעבורה, את כמות מוצרי  הסוכןמהם רכש  המקורותבמידע כדי לזהות את 

 .והשימוש שנעשה בהם או את מחירם הסוכןהתעבורה שרכש 

בהתאם להסכם  אוריון מוביליטיל אשר יועברו על ידווהנתונים הסוכן מתחייב כי כל המידע  .11.11

 . יםמדויקו יםמלא ו אמינים,זה יהי

 ובותח הטלתו כויותז מחאת, ההסכםה סבתה .11

 וא אחר, למורהת לאל וא תמורה, במכורי וו/א משכןי וו/א מחהי וו/א עבירי וו/א סבי אל סוכןה

 קשרב וא הז סכםה יפ לע הןמ לקח וא זכויותיוו ובותיוח ת, אלשהוכ שפטימ גוףל תורבל אחריםל

 . אוריון מוביליטי לש בכתבו ראשמ אישורב לאא ליוא



 ודיותס מירתש .11

 לע ושמר, יהיאש יבהס כל, מיומוס אחרל ועדמ בכלו הסכםה קופתת משךבהצדדים מתחייבים כי 

 לצורךו לבדב הז סכםה וראותה יפ לע וב וישתמש( והלןל ותהגדר)כ מידעל יחסב וחלטתמ ודיותס

 דרושיםה אמצעיםה לכ תא נקוטל יםתחייבמ הצדדים. לבדב הסכםה יפ לע הםתחייבויותיה יוםק

, חרא לישיש דצ וו/א טעמםמ ימ דיי לע רבות, למידעה לש ורשהמ בלתיה ילויוג תא מנועל נתמ לע

 וו/א העבירל לאש יםתחייבמהצדדים , עילל אמורה ותיכללב פגועל בלי. מעקיפיןב ביןו מישריןב יןב

 לצד שכנגד גיעוה שרא ודותיוא וו/א הצד האחר לש ידעב וו/א מידעב ימושש לכ עשותל וו/א גלותל

 ימשל היצרן ו/או ב וו/א האחד של השני מוניטיןב לשהיכ דרךב ועפגל לאו הז סכםה יצועב מסגרתב

 .יןד יפ לע דרשנ גילויוש ידעמ לע חולי אל עילל אמור. הועובדימ ימ וו/א ומוצרימ

 אוריון מוביליטי פעילותב קשוריםה רטיםפ וו/א דעי וו/א ידעמ לכ :שמעו" מידע, "מהז עיףס צורךל

 שריוק מסגרתב ול מסרוי וא סוכןה ידיל יגיעוש וו/א הגיעוש העסקיו אוריון מוביליטי ודותא וו/א

, כנייםט םירטפ רבות, להיאש רךד כלב וא , במדיה מגנטיתכתב, בהפ על, באוריון מוביליטי םע

 קוחותל פרטיו שימות, רשיווקו פצהה הליכי, תבודהע יטות, שעסקייםו קצועייםמ כנייםט תוניםנ

 ידעו ידע, מלויות, עשלוםת נאי, תכירותמ יקף, הוטנציאלייםפ לקוחותו פועלב אוריון מוביליטי

 ידעמ מעטל כל, התידייםע ביןו יימיםק ין, באוריון מוביליטי לש עילותהפ תחומיל קשוריםה חריםא

  כללה חלתנ הואש

 וביטוח נזקיםל חריותא .11

ו ו/או כתוצאה ממעשי םשייגר ישיר ו/או עקיף לגוף ו/או רכוש אחראי לכל נזקהיהיה  הסוכן .11.1

ו/או ו/או לכלי רכב  אוריון מוביליטיל, ו/או קבלני משנה עובדיו ו/או שליחיו שלמחדליו ו/או 

 אוריון מוביליטיאת  ישפההסוכן לצד ג' ו/או לרכושו של מי מהם. ו/או ליצרן ו/או ללקוחות 

 בגין כל נזק כאמור שייגרם לה.מיד עם דרישתה הראשונה 

תקנת מה כתוצאה םשייגר שיר ו/או עקיף לגוף ו/או רכושי אחראי לכל נזקהיהיה  הסוכן .11.1

גם אם התקנת מוצר התעבורה , מוצרי תעבורה שאינם עומדים בדרישות איכות והתאמה

  על ידי הלקוח. סוכןוגם אם מוצר התעבורה כאמור נמסר ל כאמור נתבקשה על ידי בעל הרכב

 סוכןה עילותפ שעותל עברמ הקבלן משנ וו/א ורםג לכ צלא כבר ליכ להשאירמ מנעי סוכןה .11.1

 םג רכביםל יגרם, שהואש וגס כלמ זקנ לכ גיןב חראיא טעמומ ימ וו/א סוכןה האי קרהמ בכלו

 . עילל אמור, כסוכןל חוץמ ותםשה עתב

ניהול ו/או מ ו/או ליצרן אוריון מוביליטיו/או ל הסוכן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם ללקוחות .11.1

בניגוד הנוגע אליהם והנמצא בידי הסוכן  מידע ו/או וחותהלק פרטישימוש ו/או שמירה של 

 להוראות הדין ו/או הסכם זה.



 מאחריותוו עילל 22.1 סעיףל התאםב סוכןה ו ו/או התחייבויותיו שלאחריותמ גרועל בלימ .11.1

הוראות הביטוח אשר יחולו על הסוכן הן , יןד לכ יפ על/או ו הז סכםה עיפיס יתרל התאםב

 . להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו "הנספח "ח המסומן ככמפורט בנספח הביטו

III אוריון מוביליטי תחייבויותה 

 אוריון מוביליטיהדרכה, ייעוץ וסיוע של  .11

 אוריון מוביליטי שאית, רסוכןה ביןל אוריון מוביליטי יןב יתןא חסיםי יתוחפ בטחתה שםל .11.1

 חרא ושאנ בכלו סוכןה לש פעולהה תשיטו, לסוכןה יהולנ אופןל נוגעב ייעוץו דרכהה העניקל

 ףא צורךה במידתו ובכפוף להוראות הדין אוריון מוביליטי לש בלעדיה עתהד יקולש פיל

 נתנוייש ייעוץו דרכהה לכ יבצעו מלאי סוכן. האוריון מוביליטיל סוכןה דיי לע שלוםת מורתת

 . אוריון מוביליטי דיי לע ול

 ימ וא אוריון מוביליטי תארגןש דרכהה קורסיל סוכןה ובדיע תא שלוחל תחייבמ סוכןה .11.1

 . עובדיוו סוכןה תועלתל פעםל פעםמ טעמהמ

 ידע, מפעםל פעם, משלוםת ללאו סוכןה שימושל השאילל שאיתר האת אוריון מוביליטי .11.1

 חודייםיי בודהע לי, כנתונים, שטלוגים, קצוגהת רכי, צרסוםפ רכי, צלטים, שרכבה ליכ נושאב

 . זהב כיוצאו

 לעדיותב ןתמ יא .11

, לרבות נוספים סוכניםזכאית למנות  אוריון מוביליטיאיננה בלעדית ולפיכך  סוכןלההרשאה הניתנת 

סוכנות בסמוך ל סוכניםלהפעיל בעצמה  וכןולמרכז השירות, לפי העניין,  המורשיתסוכנות בסמוך ל

, כל זאת יליטיאוריון מובאת מוצרי ו/או למכור בעצמה ו/או באמצעות מפיצים שתבחר  המורשית

  ללא כל הגבלה.

 אוריון מוביליטי דיי לע כותז עברתה .11

 וו/א ניותיהמ ת, אסוכןל וקדמתמ ודעהה לכ ללאו תע כלב העבירל כאיתז אוריון מוביליטי .11.1

 פגענהת לאש בלבד, ולשהוכ לישיש צד, לקצתןמ וא ולן, כהז סכםה יפ לע כויותיהאת ז

 .הז סכםה פיל סוכןה לש כויותיוז

יסתיים או ישונה, היצרן או צד שלישי כלשהו  אוריון מוביליטילבין היצרן ההפצה ם הסכאם  .11.1

על פי הסכם זה  אוריון מוביליטייהא זכאי להיכנס לנעליה של  ידי היצרןאשר ימונה על 

או לכך שהיצרן עצמו יחליף  אוריון מוביליטיחדש במקום  יבואןמסכים מראש למינוי  הסוכןו

 .כצד להסכם זה אוריון מוביליטיאת 



IV סיומוו הסכםה קופתת 

 תקופת ההסכם .11

תקופת )להלן: "________ועד  _________חודשים מיום ___תוקפו של הסכם זה  .11.1

  "(. ההסכם

 מהן יחודש ההסכם לתקופות נוספות של ______ חודשים כל אחתעם סיום תקופת ההסכם,  .11.1

פות יחולו הוראות ההסכם, "(. על תקופות ההסכם הנוסתות ההסכם הנוספותקופ)להלן: "

 בשינויים המחויבים. 

לבטל  במהלך תקופת ההסכם,בכל שלב  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל צד להסכם יהיה רשאי .11.1

בהודעה בכתב אשר תיכנס  וללא חובת הנמקה, הבלעדי ובהתאם לשיקול דעת את ההסכם

שרים כי תקופת הצדדים מאמיום שנמסרה לצד השני.  )שישה( חודשים 6לתוקפה עם תום 

המשפיעים הגורמים ההודעה המוקדמת נשקלה על ידם היטב, והיא מביאה בחשבון את כל 

הרלוונטיים על משך תקופת הסיום ויוצרת איזון מתאים בין האינטרסים והשיקולים 

 המסחריים, העסקיים והמשפטיים של הצדדים.

רום נזק לצדדים, או למי עלול לג 26.3 הצדדים הביאו בחשבון שסיום ההסכם על פי סעיף .11.1

 מהם ולמרות זאת הצדדים מוכנים לקבל את הסיכון העסקי הכרוך בסיום הסכם על פי סעיף

כדי לשמור על חופש ההתקשרות בהסכם והגמישות העסקית ולכן הם מסכימים שאם  26.3

לעיל, אין ולא תהיה למי מהצדדים  26.3 מי מהצדדים יסיים את ההסכם על פי הוראת סעיף

טענה ו/או תביעה שהיא כלפי משנהו וממילא לא תהיה למי מהצדדים זכות לסעד כלשהו  כל

לרבות סעד של אכיפה או פיצויים מכל סוג שהוא בגין נזק ישיר או עקיף, אף אם נזק כאמור 

  נגרם.

מכל סיבה  אוריון מוביליטיאת כלי הרכב ו/או את מוצרי  לייבאתחדל  אוריון מוביליטיאם  .11.1

אוריון , תהא רשאית אוריון מוביליטיביטול ההסכם עם היצרן עקב הפרה של  שהיא לרבות

וההסכם יסתיים  , גם ללא ההודעה המוקדמת כאמורעל סיום הסכם סוכןלהודיע ל מוביליטי

 26.4 -ו 26.3. האמור בסעיפים אוריון מוביליטיבמועד בו יסתיים ההסכם שבין היצרן לבין 

 סעיף זה.יחול גם על סיום ההסכם על פי 

 ההסכם במקרה של הפרהסיום  .11

לעיל, כל אחד מן הצדדים יהא רשאי לבטל הסכם זה באמצעות מתן  26ף על אף האמור בסעי .11.1

אם הצד האחר הפר את ההסכם הפרה יסודית ו/או אם הפר הפרה שאינה הודעה בכתב 

 .כך)שבעה( ימים מיום שניתנה לו התראה בכתב על  7יסודית ולא תיקן את ההפרה בתוך 



תהא רשאית לבטל הסכם זה  אוריון מוביליטילעיל,  27.1מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  .11.1

 בהודעה בכתב גם בהתקיים כל אחד מהמקרים הבאים: 

במקרה שהסוכן יקלע לבעיות ו/או קשיים הנוגעים לכוח אדם או לקשיים  .11.1.1

מבניים או כספיים אשר לא יוסדרו בתוך זמן סביר וקשיים אלה עשויים 

 או להפריע לקיומן של הוראות מהותיות בהסכם על ידי הסוכן.  לסכל

ברמה ובאיכות אינו נותן שירות  הסוכן אוריון מוביליטילדעת אם  .11.1.1

 רמתתלונות על  אוריון מוביליטיאל הגיעו  הנדרשים על פי הסכם זה או אם

לא פעל באופן מיידי לשיפור  הסוכןו הסוכןהשירות שניתן על ידי איכות ו

אוריון מכות השירות, או לא פעל בהתאם להוראות שקיבל רמת ואי

 .לשיפור רמת ואיכות השירות מוביליטי

לא עמד ו/או לא קיים או חדל מלקיים, מכל סיבה שהיא, אף  הסוכןאם  .11.1.1

, כולם ו/או אמות המידה אוריון מוביליטינהלי את אם לא בחר לעשות כן, 

  .או חלקם

 עוון מסוג פלילית בעבירה יורשעויותיו ו/או בעלי מנ מנהליו או/ו אם הסוכן .11.1.1

  .הסוכןליכולת ניהול תקין של עסקי  חשש המעלה עבירה או/ו פשע או

הקפאת מתן צו פירוק, האפשרית הליכים שתוצאתם  הסוכןנגד אם יחלו  .11.1.1

חיסול, ניהול, ארגון מחדש, עצירת תשלומים, הגנה מפני נושים, הליכים, 

כונס מנהל, מנהל מיוחד, או בעל משרה מינוי מפרק, כונס, כונס מפעיל, 

שים( יום י)ש 60דומה אחר, והצעדים או ההליכים האמורים לא בוטלו תוך 

או בהחלטה שניתנה לאחר דיון במעמד הצדדים, לפי המוקדם, מתחילתם 

 מגירעוןכתוצאה בעלי מניותיו ו/או  הסוכןיוטל עיקול על נכסי  אםו/או 

 ן.מגירעוכתוצאה  הסוכןהמחאות של יחזרו  אםו/או 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם שינוי הוראת דין קיימת ו/או חקיקת הוראת דין חדשה תביא  .11.1

והסוכן יפעלו בשיתוף פעולה  אוריון מוביליטידין, מנוגד ללכך שההסכם, כולו או חלקו, 

 הסכםהחלק בלהתאמת ההסכם לדין התקף. אם לא יצליחו הצדדים לעשות כן, יבוטל 

 .   דיןהמנוגד ל



  הסכםה םויס וצאותת .11

 : דלקמןכ היוי הז סכםה יוםס וצאותת

תהא מכל סיבה שהיא,  חודשים לפני סיומו של הסכם זה, (שישה) 6בתוך תקופה של עד  .11.1

על מנת להבטיח את אספקתם לדעתה לנקוט בכל הצעדים הנחוצים  אוריון מוביליטיזכאית 

ואת איכות השירות הניתן  ללקוחות יטיאוריון מובילמוצרי כלי הרכב ו/או הסדירה של 

 .ללקוחות

אחר ו/או לצד שלישי אשר יצוין  סוכןל הסוכן, יעביר אוריון מוביליטיבהתאם לבקשתה של  .11.1

או לצד שלישי  אוריון מוביליטילתן י, כל הזמנה אשר טרם בוצעה, ויאוריון מוביליטיעל ידי 

ובות, הסכמי רכב( הנדרש כדי לבצע אשר מונה על ידה, ללא כל תשלום, כל מסמך )שמות, כת

  או כדי לתת שירות ללקוחות.ו/הזמנות אלה 

 הפכוי אוריון מוביליטי דיי לע סוכןל סופקהש חורהס וא עבורהת וצרימ בורע תשלומיםה לכ .11.1

 . ידמ רעוןפ ריב

 אוריון מוביליטיל סוכןה עביר, יהז סכםה לש יומוס אחרל מיםי (שבעה) 7 -מ אוחרי אל .11.1

 עבודה ייעודיים , ציוד האבחון הייעודי וכליעבורהת וצרימ ודותא כתבב לאמ ירוטפו שימותר

ציוד האבחון  תא רכושל המדיק כותז האת אוריון מוביליטי. לדוי לע מוחזקיםהלרכבים 

 יקולש יפ לע דיקתהב אחרל הסוכןמו תעבורהה וצרימו הייעודיים שהם בבעלות הסוכןהכלים 

( ובט במצבו שומשיםמ לתיב ,דשיםח עבורהת וצרי)מ יליטיאוריון מוב לש בלעדיה עתהד

ון והכלים הייעודים שהושאלו לסוכן חבציוד הא .תע אותהב תוקףב יהיוש בתנאיםו מחיריםב

 .סיום ההרשאהימים מ 30בתוך  אוריון מוביליטייוחזרו ל אוריון מוביליטיעל ידי 

 המוגנים םסימניל דומהה חרא ימןס כל וו/א מוגניםה סימניםב ימושש עשותל חדלי סוכןה .11.1

 אתר האינטרנט של הסוכןו (domainמשם המתחם )לרבות הסרת הסימנים המסחריים 

 GAC וו/א אוריון מוביליטי תא מאפייניםה סמליםו לטים. שכל פעילות מקוונת אחרתמו

 לע הסירםל שאיתר אוריון מוביליטי הא, תוסרוי אל אםו אוריון מוביליטיל יוחזרוו וסרוי

 . סוכןה בוןשח

 אוריון מוביליטי םע שורק דייןע סוכןכי ה סבורל לשהוכ גורםל גרוםי וו/א טעהי אל סוכןה .11.1

 .GAC וו/א

 חרא ומרח כלו סמכים, מידעמ ערכות, מפריטיםה לכ תא אוריון מוביליטיל עבירי סוכןה .11.1

 פרותס יוחדיםמ בודהע ליכ גוןכ מיוחדיםה פריטיםה לכ תא בפרט, ורשותול הועמדש

אוריון "ל, נה בורע כןוסה ילםש ם. אסוכןה לש סיכונוו שבונוח לע רסומיפ חומרו צועיתקמ

 .    תע אותהב שוקב מסחריה ערכםל התאםב תהיה רשאית לרכוש אותם מהסוכן מוביליטי



את כל המידע על מכירות כלי רכב והשירות שניתן על ידי  אוריון מוביליטיהסוכן יעביר ל .11.1

 . קודם לכן אוריון מוביליטימידע זה לא הועבר ל אםה, הסוכן עד לסיום הסכם ז

 Vלליותכ וראות. ה 

 חוק הרישוי .11

מתחייבים לקיים את הם היטב, והם ידועות ומוכרות לחוק הרישוי הצדדים מצהירים כי הוראות 

יקיימו את וקבלני המשנה לנקוט בכל האמצעים הסבירים הדרושים על מנת שעובדיהם  חוק הרישוי

  י.חוק הרישו

  דיןה מירתש .11

 . זרע חוקיו קנותת לרבותו יןד כלל התאםב פעלי סוכןה

 קובעה הסכםה .11

 מתןו שאמ כלל וקףת היהי לאו הסכםל צדדיםה סכמותה לכ תא גבשותמ הז סכםה וראותה .11.1

 חתימתל ודםק צדדיםה לש עסקייםה יחסיםל מתייחסיםה ותחבטה וו/א סכמיםה וו/א

 . הז סכםה

 לע נחתמוו כתבב עשונ םא קר חייבוי הז הסכםל דכוןע וו/א יקוןת ואו/ ינויש וו/א וספתת לכ .11.1

 . הסוכןו אוריון מוביליטי דיי

 כותז ימושמ יא .11

 ןמ מנעי לאו ות זכוז לע ויתורוכ חשבי אל הז סכםה יפ לע צדדיםה אחדל מוענקתה כותז ימושמ יא

 . ותרי אוחרמ מועדב וז כותז הפעילל זכאיה צדה

 יפוטש מכותס .11

 לבדבאו בית המשפט המחוזי של מחוז מרכז  פוי-ביבא-לת עירב משפטה תיב תא ובעיםק צדדיםה

 כלב דוןל הבלעדיתו ייחודיתה שיפוטיתה סמכותה עליב משפטה בתי(, כענייניתה מכותםס פי)ל

 .ימנוה הנובעו הז סכםה םע קשרב צדדיםה יןב תביעהו כסוךס

 סיכונים מסחריים .11

. וסיומו קיומו ,בסיכונים המסחריים העולים מהסכם זה ישאיכל אחד מן הצדדים להסכם זה 

לשם  הסוכןשא בכל אחריות להוצאות ו/או תשלומים שהוצאו על ידי י, בפרט, לא תאוריון מוביליטי

או כתוצאה מכל התחייבויות שנטל על עצמו ועקב סיום ההסכם בביצוע הסכם כריתת הסכם זה, 

 .א כדי לקיים את אמות המידהלרבות הוצאות שהוצי על פי הסכם זה הסוכן



 כןוסל יזוזק כותז עדרה .11

 יזוזק כותז מורהש אוריון מוביליטי. לאוריון מוביליטי לפיכ יזוזק כותז לכ האת לאו תונהנ אל סוכןל

 חרתא רךד כלב ביןו הז סכםה יפ לע יןב סוכןה לש זכותול תע כלב ידהב ימצאוש סכומיםה לכ לע

 . חרא אופןב וא ןבטחו, לגביהל נמסרוש לוא רבותל

 וסףמ רךע סמ .11

 בשיעורו מועדב הז סכםה פיל סוכןה ייבח וב שלוםת לכ גיןב וסףמ רךע סמ תשלוםב שאיי סוכןה

 . תשלוםה עתב תוקףב יהיוש

  טחונותב .11

 חברהל סוכןה מציא, יבמועדןו מלואן, בהז סכםה פיל סוכןה תחייבויותה לכ מילויל בטוחהכ .11.1

שית של כל אחד מבעלי המניות של תאגיד הסוכן בנוסח ערבות אי הז סכםה תימתח מעמדב

 המצורף כנספח "ו" להסכם זה;

, הערבות האישית או כל בטוחה אחרת שניתנה לה תא ממשל שאיתר האת אוריון מוביליטי .11.1

 אוריון מוביליטי לפיכ סוכןה לש לשהיכ תחייבותה פרתה לה שקרמ כלב עתהד יקולש פיל

יום מראש ובכתב לסוכן במהלכם )חמישה עשר(  15ת וזאת בכפוף למתן התראה בכתב ב

אם ניתנתה לאוריון מומוביליטי יותר מבטוחה . תינתן לסוכן האפשרות לתקן את ההפרה

 פגעת א, לחרתא טוחהב איזושהיב לשהוכ גםפ ו, אלשהיכ טוחהב לש טלותב וא קיעהפאחת, 

 . הןמ גרעת וא בתוקפהו חרתא בטוחהב

שהתברר לה כי חל שינוי ולאחר , מפעם לפעם, הסוכןית לדרוש מתהא רשא מוביליטי אוריון .11.1

, או אם עשתה שימוש בבטוחה שניתנה לה, או אם חל לרעה באיתנותו הפיננסית של הסוכן

בטוחות נוספות או חלופיות לבטוחות דלעיל, מסוגים שינוי בסיכונים לשמם ניתנו הבטוחות, 

ייב למלא אחר כל דרישה כאמור בתוך פרק חמת הסוכןובסכומים שונים לפי שיקול דעתה, ו

 למילויה. אוריון מוביליטיהזמן שתקציב 

 כללי .11

)לרבות כל  אוריון מוביליטיהקשור בהסכם זה, יהוו מסמכיה, חשבונותיה ואישוריה של  ןענייבכל 

 צד למשנהו על פי הסכם זה, ולכל דבר האמור בהם.מהעתק מהם(, ראיה לכאורה לכל סכום המגיע 

 ודעותה .11

 בדואר אלקטרוניאו  שוםר דוארב וא ידב ימסרת הז סכםה יפ לע תמסרש תכתבותה וא ודעהה לכ

 : באותה כתובותל



, דואר אלקטרוני: 6744317 ביבא לת 9376ת.ד.  ביבא-לת 67 לוןא גאלי חובר - אוריון מוביליטיא. 

dor.pickel@gac.co.il 

  - סוכןהב. 

או בדואר  ידב מסרהנ םא -: באותה הוראותל התאםב דיןה כומצאה אילוכ יחשבת ודעהה

. משלוחה וםי אחרל שלישיה עסקיםה יום, בשוםר דוארב שלחהנ אםו בלתהק מועדב - אלקטרוני

 נכונהה הכתובתש בדואר אלקטרוני או וא ידב מסרהנ ההודעהש הוכיחל יד אמורכ מצאהה צורךל

 . שוםר דוארב שלחהנ היאו הודעהה ביג לע נהויצ נמעןה לש
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mailto:dor.pickel@gac.co.il


  הנספחים להסכם זה .11

 להסכם זה מצורפים הנספחים שלהלן, המהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

להסכם זה יצורף רק הדף הראשון של ספר אמות המידה אשר  -מידה האמות  - נספח "א" .11.1

 במלואו ויהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. סוכןיימסר ל

 מנהליו.ו סוכןב בעלי המניות לש בעלותה אחוזיו פקידיהם, תמותיהםש - "בנספח " .11.1

 . תקנון הסוכן - "גנספח " .11.1

 .או מרכז השירות המורשיתסוכנות המיקום  –"דנספח " .11.1

 . יםאישור עריכת ביטוח – "הנספח " .11.1

 סוכן.ה לת שמניוה בעלימ חדא לכ לש ישיתא רבותע – "ונספח " .11.1

 . ומיתערבות בנקאית אוטונ – "זנספח " .11.1

 וחזקי הםמ חדא שרא היםז ותקיםע ניש ל( עחוקייםה נציגיםה דיי ל)ע תוםהח לע צדדיםה אוב לראיהו

 סוכןה דיי לע וחזקי השניו אוריון מוביליטי דיי לע

 

_______________ 
 אוריון מוביליטי

 _______________ 
 הסוכן

 

 "דוע ישורא

 
-ה"ה __________ ת.ז. _________ ו פניב פיעוו______ ה יוםב יכ אשר"ד מו_________ ע ניא

 ברתח ותמתח תוספתב תימתםח כיו הז סכםה לע פניב חתמו__________ ת.ז. _______ ו

 .סכוםב גבלהה לאל עניןו ברד כלל סוכןה תא חייבים( מ"סוכן"ה-הלן____________ )ל

_______________ 
 "דו, ע     

 

 

 

 

 

 



 

 "הנספח "

 יטוחב

על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ממועד תחילת הסכם זה  הסוכןמבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות  .1

לערוך ולקיים על חשבונו, בחברת  הסוכןעל פיו, לפי המוקדם, מתחייב  שירותאו ממועד תחילת מתן ה

" ו/או הסוכןטוחי ביביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים להלן )"

 "(, וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה.הביטוחים"

הסוכנות מסוג "אש מורחב" המבטח בערך כינון כנגד אובדן ו/או נזק למבנה  - ביטוח רכוש .1.1

ו/או נזק לכל  ו/או מחסנים המשמשים את הסוכן לצורך מתן השירותים ותכולתם, המורשית

מלאי מכל מין וסוג ו/או מתקנים ו/או מכלליות האמור לעיל  לגרועאך מבלי  לרבותרכוש כלשהו 

בעת הסוכן של ו/או בחזקתו מכל סוג הנמצא בבעלותו ו/או באחריותו ו/או כלי רכב ציוד 

עקב אש, עשן, ברק, , הימצאו בחצרי הסוכן ו/או אצל קבלני משנה לצורך ביצוע התקנות

והתבקעות צינורות, פגיעה , נזקי נוזלים התפוצצות, רעידת אדמה, סערה, סופה, שיטפון

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

ו/או עקב  לעיל 1.1לרכוש המפורט בסעיף כתוצאה מאובדן או נזק שנגרם  – ביטוח אבדן רווחים .1.2

 1הסיכונים המבוטחים על פי סעיף  עקבהמבוטחים כאמור  למחסניםסוכנות ו/או מניעת גישה ל

 חודשים. 12לעיל, למשך תקופת שיפוי בת 

בשל אובדן ו/או פגיעה ו/או נזק על פי דין  הסוכןביטוח חבות ל - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .1.3

ש"ח )שישה  6,000,000לגופו ו/או רכושו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא בגבול אחריות בסך של 

. ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר ביטוחים( לאירוע ובסה"כ לתקופת מיליון שקלים חדש

חבות הנובעת מאש, התפוצצות, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או 

משקה, קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם, רכוש בהשגחה ורכוש עליו עובדים, לרבות כלי רכב 

ו/או בקרבתו, שביתות והשבתות, תביעות תחלוף  הסוכןשל  הנמצאים בחזקתו ו/או באחריותו

ו/או הבאים  אוריון מוביליטימצד הביטוח הלאומי. הביטוח מורחב לכסות את אחריותה של 

, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הסוכןמטעמה בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי 

  י המבוטח.הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד

ש"ח )ארבעה מיליון שקלים  4,000,000אחריות בסך של  בגבול - ביטוח חבות בעלי מוסכים .1.4

, הסוכן ו/או בגין מי מהפועלים מטעמוחדשים( לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח לכיסוי חבות 

 על פי כל דין, בגין:

ו לאחר שכלי נזק מכל סוג הנגרם לכלי הרכב )על חלקיו ואביזריו( ו/או לצד ג' כלשה .1.4.1

 . הסוכןהרכב חדלו להיות בחזקתו של 

נזק בשל מעשה ו/או מחדל מקצועי ו/או הפרת חובה מקצועית ו/או טעות ו/או מחדל  .1.4.2

 אשר אירעו תוך כדי ו/או עקב מתן שירותי המוסך. 

יחול הביטוח לפי פוליסה זו למפרע מיום  ככל שהכיסוי הינו על בסיס מועד הגשת התביעה
 .ירותים כאמור, אף אם חל מועד זה לפני מועד תחילת הפוליסהתחילת מתן הש

תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת,  הינו על בסיס מועד הגשת התביעה שהכיסויככל 
חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופת  6למשך 

וי המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע תקופת הגיל במהלךהביטוח ושעליו תימסר הודעה 
 עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח.



ו/או מי מטעמה בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי אוריון מוביליטי הביטוח מורחב לכסות את 
, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי הסוכן

 המבוטח.

כלפי עובדיו המועסקים על ידו על פי פקודת הנזיקין  הסוכןביטוח חבות  - טוח חבות מעבידיםבי .1.5

, בגין מוות ו/או נזק גוף 1980 –)נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה שיתרחשו תוך כדי ו/או עקב עבודתם בגבול 

ש"ח )עשרים מיליון שקלים חדשים( לעובד למקרה ובסה"כ  20,000,000ריות בסך של אח

לתקופת הביטוח. ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה 

ועובדיהם, עבודות בגובה ובעומק, פתיונות ורעלים והעסקת נוער. הביטוח מורחב לשפות את 

 .הסוכןבאים מטעמה במידה וייחשבו כמעבידם של מי מעובדי ו/או האוריון מוביליטי 

ביטוח  ,כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב שימוש בכלי רכב ביטוח חובה )סחר כלי רכב( .1.6

עקב שימוש בכלי רכב בגבול אחריות בסך  אחריות בגין נזק לרכוש של צד שלישי )סחר כלי רכב(

עבור כל ₪  200,000בגבול אחריות בסך  סחר כלי רכב(ביטוח מקיף )כמו כן,  ₪. 500,000של 

  לנהוג בכלי הרכב. הסוכןאותם האנשים הרשאים מטעם 

, במלואו או בחלקו, ובלבד שיחול לעיל 1.2רשאי שלא לערוך ביטוח אבדן רווחים כאמור בסעיף  הסוכן .2

 להלן במלואו. 12האמור בסעיף 

 הסוכןתנאים כללים לביטוח  .3

 .הסוכןרה בסכומי הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי ישא בכל מקי הסוכן .3.1

אוריון ם קודמים לכל ביטוח אשר נערך ע"י יניכללו תנאי מפורש על פיו ה הסוכןביטוחי  .3.2

 . אוריון מוביליטי, וכי המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מוביליטי

 במהלך תקופת הביטוח לא תשוננה לרעה ולא תבוטלנההפוליסות  הפוליסה כוללת הוראה לפיה .3.3

יום  30 ,הסוכןמבטח על ידי  אוריון מוביליטיאלא אם תשלח הודעה בכתב בדואר רשום לידי 

 מראש.

ו/או הפרה  הסוכןיכללו סעיף לפיו אי קיום בתום לב של החובות המוטלות על  הסוכןביטוחי  .3.4

לקבלת שיפוי על  אוריון מוביליטיבזכויותיה של בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסות, לא יפגעו 

 פי הפוליסות. 

יבוטל. יובהר, כי אין בביטול החריג כדי לגרוע  - הסוכןחריג רשלנות רבתי ככל שקיים בביטוחי  .3.5

 על פי כל דין. הו/או מזכויות מבטח הסוכןמחובות 

מהנוסח הידוע , לא יהיו נחותים חבות בעלי מוסכיםביטוח  למעט, הסוכןנוסחי פוליסות  .3.6

 כ"ביט".

מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בסעיף זה, והוא מתחייב, בין היתר, לשלם את  הסוכן .4

תחודשנה מעת לעת, לפי  הסוכןדמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי 

א לעשות כל מעשה שיש בו הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, וכן ל

שא בכל מקרה בסכומי ההשתתפויות יי הסוכןכדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי 

 .הסוכןהעצמיות הנקובים בביטוחי 

, לפני מועד אוריון מוביליטילהמציא ל הסוכן, מתחייב אוריון מוביליטיללא צורך בכל דרישה מצד  .5

 1"ו"נספח המסומן כבנוסח  הסוכןם זה, אישור בדבר עריכת ביטוחי על פי הסכ השירותתחילת מתן 

י מבטח, כשהוא חתום כדין על ידי "( אישור עריכת הביטוחים)להלן: "ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם 

 יומבטחביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי מצהיר, כי ידוע לו כי המצאת אישור עריכת ה הסוכן. הסוכן



על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו  שירותמקדמי להתחלת מתן ההינה תנאי מתלה ו

 על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. של הסוכן

כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו  הסוכןאין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי  .6

מחובתו לשפות ו/או לפצות את  הסוכןבהתאם להסכם זה, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את 

 ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. אוריון מוביליטי

אישור עריכת את , אוריון מוביליטילהפקיד בידי  הסוכן, מתחייב הסוכןלפני מועד תום תקופת ביטוחי  .7

 שך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם.ביטוחים בגין הארכת תוקפו לתקופת ביטוח נוספת ולמה

 הסוכןתהא רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי  אוריון מוביליטי .8

מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת  והסוכןכאמור לעיל, 

 על פי הסכם זה. להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויותיו

לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל  אוריון מוביליטימצהיר ומתחייב כי זכויות  הסוכן .9

ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא  אוריון מוביליטיאינן מטילות על 

אין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ו

על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל  הסוכןהמוטלת על 

 ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

חינת דרישת מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט באישור עריכת ביטוחים הנה בב .10

מצהיר ומאשר  הסוכן, שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. הסוכןמינימום המוטלת על 

ו/או מי מטעמה בכל הקשור  אוריון מוביליטיבזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי 

ביטוחי שהוצא על לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי ה

 ידו. 

 הסוכןיש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים, מתחייב  הסוכןהיה ולדעת  .11

 הסוכןלערוך ולקיים את הביטוח המשלים /הנוסף כאמור. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שיערוך 

ו/או הבאים מטעמה. לעניין  ליטיאוריון מוביייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות תחלוף כלפי 

, בכפוף לסעיף אחריות אוריון מוביליטיביטוח חבויות משלים ו/או נוסף יורחב הביטוח לשפות את 

 צולבת.

אוריון , כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הסוכןמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר  .12

וא זכאי לשיפוי על פי הביטוחים שהתחייב לערוך כמפורט ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שה מוביליטי

או עריכת הביטוח  לעיל, או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות

פטור כאמור  ו/או מי מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור. אוריון מוביליטי, והוא פוטר את ביטוח-בתת

בגין כל תביעה ו/או דרישה אשר  אוריון מוביליטיהסוכן ישפה את לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון. 

 האמור בסעיף זה.בקשר עם הפטור  אוריון מוביליטיתופנה כלפי 

, כי בהתקשרותו הסוכןעל פי הסכם זה, מתחייב  סוכןמבלי לגרוע מאחריותו ו/או התחייבויותיו של ה .13

נשוא  הפעילותבמסגרת ו/או בקשר עם ות ו/או ספקים ו/או נותני שירעם קבלנים ו/או קבלני משנה 

הסכם זה )ככל שיתקשר וככול שהדבר מותר לו על פי ההסכם(, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי 

יתחייבו לערוך ולקיים ביטוחים נאותים בהתאם  הגורמים המפורטים לעילההתקשרות סעיף לפיו 

כאמור בנספח זה, וזאת למשך כל  וכןהסלאופי והיקף השירותים הניתנים על ידם, ובשים לב לביטוחי 

לכלול את הקבלנים ו/או קבלני המשנה בשם  סוכן. לחלופין, רשאי הסוכןתקופת התקשרותם עם ה

אותם התחייב לערוך כמפורט בנספח זה. למען הסר ספק, אין באמור סוכן המבוטח במסגרת ביטוחי ה

 ו/או על פי דין.זה הסכם  על פי סוכןבסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות ו/או אחריות ה



ומבטחיה כפי שיועברו מעת לעת לסוכן  אוריון מוביליטיהסוכן מתחייב למלא אחר הוראות והנחיות  .14

 .אוריון מוביליטיבגינם נערך הביטוח על ידי  GACבקשר עם נהלי בטיחות ומיגון לכלי הרכב של 

 



 אישור עריכת ביטוחים - 1"ה"נספח 

הנפקת  תאריך אישור קיום ביטוחים

 (DD/MM/YYYY)האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 

במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 ליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.הקבועים בפו

 *האישור מבקש מעמד *העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור*

 שם
 אוריון מוביליטי 

חברות או ו/ "מעב
 חברותבנות ו/או 

 קשורות 

  שם

נדל"ן 

 שירותים 

אספקת מוצרים 

אחר: הסכם ☒

וכנות הרשאה לס

 רכב

 

 

משכיר 

שוכר 

זכיין 

קבלני משנה 

מזמין שירותים 

מזמין מוצרים 

אחר: מעניק הרשאה ☒

 סוכנות רכב

 

 ת.ז./ח.פ.
516037843 

 ת.ז./ח.פ.

 מען
ל ת 67גאל אלון י

 61093אביב מיקוד 

 מען

 

 כיסויים

 סוג הביטוח

 

 גבולותלפי  חלוקה

 סכומיאחריות או 

 ביטוח

מספר 

 הפוליסה

וסח נ

ומהדורת 

 הפוליסה

תאריך 

 תחילה

תאריך 

 סיום

גבול האחריות/ 

 סכום ביטוח

 כיסויים

 נוספים

 בתוקף

 וביטול

  חריגים

 כיסוי קוד לציין יש

 'ד לנספח בהתאם

 מטבע סכום

ויתור על  -309        רכוש

תחלוף לטובת 

 מבקש האישור

כיסוי  -313

 בגין נזקי טבע

כיסוי  -314

גניבה פריצה 

 ודוש

כיסוי  -316

 רעידת אדמה

328- 

  ראשוניות

       

       

       

אובדן 

 תוצאתי

ויתור על  -309      

תחלוף לטובת 

 מבקש האישור

כיסוי  -313

 בגין נזקי טבע

כיסוי  -316

 רעידת אדמה
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 כיסויים

328- 

 ראשוניות

אחריות  -302 ש"ח 6,000,000     'ג צד

 צולבת

 -צד ג' -307

קבלנים 

 שנהוקבלני מ

כיסוי  -315

לתביעות 

 המל"ל

מבוטח  -321

נוסף בגין 

מעשי או 

מחדלי 

 -המבוטח

מבקש 

 האישור

328- 

 ראשוניות

רכוש -329

מבקש 

האישור 

  ייחשב כצד ג'

 אחריות

 מעבידים

הרחבת  -304 ש"ח 20,000,000    

 שיפוי

ויתור על  -309

תחלוף לטובת 

 מבקש האישור

מבוטח  -319

נוסף היה 

וייחשב 

ם של כמעביד

מי מעובדי 

 המבוטח

328- 

 ראשוניות

ביטוח חבות 

 בעלי מוסכים

אחריות  -302  4,000,000    

 צולבת

מבוטח  -321

נוסף בגין 

מעשי או 

מחדלי 

 -המבוטח

מבקש 

 האישור

328- 

 ראשוניות
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 כיסויים

תקופת -332

 12גילוי )

  חודשים(
 

האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת  )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקשפירוט השירותים 

 (*:ג'בנספח 

 

 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה *

 משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשהודעה 
 

 חתימת האישור

 המבטח:
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 "ונספח "

 ערבות אישית
 אנו הח"מ

 . ______________    ת.ז. ______________  מרחוב__________________1

 ._______________ ת.ז.______________ מרחוב__________________2

 

 _____________ /ע.מ.ח.פ. _________________ערבים אישית, ביחד ולחוד, לכל התחייבויות 

 הסוכןבין  םשנחת ____________מיום ההרשאה "( או כל חלק מהן על פי הסכם הסוכן)להלן: "

 "(. אוריון מוביליטי)להלן: " בע"מ אוריון מוביליטי לבין

על פי ההסכם הנ"ל עליהן  הסוכןערבותנו זו תחול גם על כל שינוי, תוספת או הרחבה להתחייבויות 

, מבלי שיהיו חייבים להודיע לנו על כל שינוי או תוספת אוריון מוביליטילבין  הסוכןיוסכם בין 

כאמור או לקבל את הסכמתנו להם. ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול. דרישה 

 .מהסוכןמאיתנו על פי ערבות זו אינה מותנית בדרישה קודמת 

 

, אם יהיו, לא יגרעו ון מוביליטיאוריו/או ויתור כלפיו על ידי  הסוכןפשרה ו/או הסדר עם 

 במלואן כאמור לעיל.  הסוכןמאחריותנו להתחייבויות 

 

ערבות זו תעמוד בתוקפה המלא ולא תגרע או תפגע בשל בטלות או פגם בבטוחה אחרת כלשהי 

 .הסוכן דייל ע אוריון מוביליטילשניתנה, אם ניתנה 

 

 יל לא חתם על ערבות זו. ערבותנו זו תחול גם אם מי מבין הערבים הרשומים דלע

 בהסכם דלעיל.  הסוכןלהתקשר עם  אוריון מוביליטיידוע לנו שעל סמך ערבותנו זו הסכימה 

 

 ולראיה באנו על החתום ביום ___________:

 

_____________      ________________ 

 

 עו"ד אישור

 

__, עו"ד )מס' רישיון בפני, __________ /האני מאשר/ת כי ביום _________________ הופיע

 ______________ת.ז. _____________  /גב'__________(, מרחוב _____________, מר

_____________ ת.ז. _____________   אשר הינם בעלי המניות של   /גב'ומר

וחתמו על כתב ערבות זה לאחר שהבינו את  ______________ח.פ.  _________________

 לכותיה.משמעות חתימתם והש

 

 

________________ 

 ____________,  עו"ד

 

 

 


