
תנאי הצטרפות לתוכנית הארכת האחריות לסוללה ברכבים היברידיים מבית כלמוביל

יונדאי מוטורס  פועלת להפחתת זיהום האוויר ופליטות המזהמים מכלי רכב המיוצרים ומשווקים על-ידה ברחבי העולם. כחלק מפעילות 
יונדאי איוניק,  Hyundai Blue Drive שהוטמעה במגוון דגמים בעלי הנעה אלטרנטיבית: מכוניות היברידיות כמו  זו, פותחה טכנולוגיית 
 .NEXO ורכב המונע על ידי מימן שמשווק באירופה ובאסיה- יונדאי PHEV מכוניות ,EV סונטה וקונה, מכוניות חשמליות כמו יונדאי איוניק
מערכת ההנעה ההיברידית משלבת את ביצועי מנוע הבנזין עם היעילות של המנוע החשמלי המאפשר צמצום בפליטת מזהמים. בעת 
נסיעה, מערכת ההנעה ההיברידית בוררת את השימוש במנועים בהתאם לתנאי הדרך ובאופן בלתי מורגש ובכך מספקת ביצועים מעולים 
ומאפשרת חיסכון בצריכת דלק לעומת הנעה במנוע בנזין בלבד. רשת מרכזי השירות של יונדאי הפרוסים בישראל הוכשרו למתן שירות 
מקצועי ובטוח למכוניות היברידיות של יונדאי. נציגי השירות של יונדאי עוברים השתלמויות והסמכות, וישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה 

או פניה.
בדגמי יונדאי המצוידים במערכת היברידית האחריות המקורית על הסוללה הינה 7 שנים או 150,000 ק"מ )הקודם מביניהם( בכפוף לתנאי 
תעודת האחריות. חברת כלמוביל בע"מ מציעה את תוכנית הארכת אחריות לסוללה ההיברידית בכדי לספק "ראש שקט" ללקוחותיה גם 

לאחר סיום תקופה האחריות המקורית.

מטרות התוכנית ועקרונותיה:
תוכנית הארכת אחריות לסוללה ההיברידית )להלן בהתאמה – "התוכנית" ו"האחריות המוארכת"( של חברת כלמוביל בע"מ מבטיחה 
למצטרפים אליה כי אם יתגלה פגם בסוללת ההינע ההיברידית ברכב או באחד מרכיבי הסוללה )מודול/תא/בקרה/חיווט פנימי(, יבוצע 
על-ידי כלמוביל ו/או מי מטעמה, תיקון או החלפה של הרכיב התקול בסוללה בהתאם לשיקול דעתה המקצועית. עלויות התיקון הישירות 

לצורך השבת מצב הסוללה לקדמות )ובכלל זה העבודה והחלקים( יכוסו במסגרת האחריות המוארכת ללא עלות מצד הלקוח. 
· התוכנית חלה על הסוללה ההיברידית בלבד. 	
· אחריות אינה מכסה הזדקנות או בלאי טבעי של הסוללה.	
· ניתן להצטרף לתוכנית בסמוך לפני תום תקופת האחריות על הסוללה ההיברידית אך לא יותר מ-45 ימים או 5,000 ק"מ 	

לפני תום תקופת האחריות כאמור. 
· הצטרפות לתוכנית תבוצע במרכז שירות מורשה כלמוביל בלבד )להלן – "מרכז השרות"(.	
· בכדי להצטרף לתוכנית על הלקוח לבצע בדיקת סוללה במרכז שרות על-מנת לוודא את תקינותה. במידה והמכונית עודנה 	

באחריות היצרן - תבוצע הבדיקה ללא עלות.
וכבר הסתיימה תקופת האחריות - תעמוד עלות הבדיקה על סך 150 ₪ כולל מע"מ. במידה ובמהלך הבדיקה  במידה 
יתגלו ליקוים בסוללה, על הלקוח יהיה לתקן את הליקויים על חשבונו במרכז שירות מורשה של כלמוביל לשם הצטרפות 

לתוכנית.
· תקופת האחריות המוארכת תחל מיום ההצטרפות לתוכנית או ממועד תום תקופת אחריות היצרן, לפי המאוחר מביניהם, 	

ולתקופה של 12 חודשים או 15,000 ק"מ, לפי המוקדם מביניהם וזאת בעלות של 399 ₪ כולל מע"מ. 
· בכפוף לשיקול דעתה של כלמוביל ובכפוף לכך שתוכנית זו תהא בתוקף ובכפוף לתנאי כלמוביל שיחולו באותה עת, ניתן 	

יהיה בסמוך לפני תום תקופת האחריות המוארכת, להאריך את האחריות לתקופה נוספת של 12 חודשים או 15,000 ק"מ, 
לפי המוקדם מביניהם, ואולם מובהר כי כל הארכה לתקופת אחריות נוספת תחייב בדיקה חדשה בתשלום זאת בנוסף 

לתשלום בגין הארכת האחריות הנוספת. המחירים כאמור יהיו בהתאם למחירון כלמוביל כפי שיפורסם באותה עת. 
· האחריות המוארכת תעמוד בתוקפה עד למועד סיומה גם במידה והרכב נמכר לצד ג'.	
· מרגע כניסתה לתוקף לא ניתן לקצר או לבטל את האחריות המוארכת ולקבל זיכוי יחסי.	
· במערכת 	 או  בסוללה  תקלה  על  השעונים  בלוח  התראה  או  נורה  נדלקת  או  בסוללה  לתקלה  חשש  שקיים  במקרה 

ההיברידית, באחריות הלקוח להביא את הרכב למרכז השירות מורשה מטעם כלמוביל באופן מידי.
· משך שהיית הרכב בעת תיקון הסוללה במסגרת התוכנית הינו עד 10 ימי עסקים )וייתכן שלמעלה מכך ככל שישנה בעיית 	

זמינות אצל היצרן(. במהלך שהות הרכב במרכז השירות לא יסופק רכב חילופי ללקוח.
· כל סייגי האחריות בתעודת האחריות של היצרן יחול בהתאמה על תנאי תוכנית זו.	
· כלמוביל שומרת על זכותה לסרב לצרף רכבים לתוכנית מטעמים שיראו לה לפי לשיקול דעתה הבלעדי. 	
· כלמוביל תהא רשאית בכל עת לפי שיקול דעתה לסיים תוכנית זו.	

לא ניתן לצרף את הרכבים הבאים לתוכנית:
· רכב אשר הוכרז אובדן להלכה והוחזר אל הכביש או הוכרז אובדן גמור.	
· רכב שגילו מעל8 שנים או 255,000 ק"מ, לפי הקודם מביניהם, ממועד עלייית הרכב לכביש לראשונה.	
· רכב אשר בו בוצע טיפול, החלפה או תיקון סוללה ע"י גורם שאינו מורשה על-ידי כלמוביל.	
· רכב שבו מותקנת סוללה היברידית שאינה מתוצרת חברת יונדאי.	
· רכב אשר לא יובא לישראל על-ידי כלמוביל.	
· רכב שלא נעשה בו שימוש רגיל בהתאם להנחיות המפורטות בספר הנהג ותעודת אחריות היצרן.	
· רכב אשר מוחרג על-פי ובהתאם לתנאי תעודת אחריות היצרן.	

בחתימתי מטה אני מאשר כי קראתי והבנתי את תנאי ההצטרפות לתוכנית הארכת האחריות לסוללה ההיברידית ואני מאשר את הצטרפותי.
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