חוברת אחריות
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לקוח יקר,
חברת יפנאוטו מקבוצת סמלת מברכת אותך על בחירתך בסובארו ,מותג שהוכיח את האמון שנתנו בו מאות אלפי נהגים בישראל ומיליונים
ברחבי העולם.
אנו מודים לך על בחירתך במכונית הנמצאת בחזית הקדמה הטכנולוגית והבטיחותית ,אשר תעניק לך הנאה בנסיעה ואמינות מוכחת לאורך
שנים.
חברת יפנאוטו חלוצה בהענקת  5שנות אחריות* מתוך ביטחון מלא באיכות דגמי סובארו.
לרשותך עומדת רשת מרכזי השירות המורשים מטעם חברת יפנאוטו ,הפרושה ברחבי הארץ .מרכזי השירות המורשים הינם בעלי הידע,
המומחיות והמכשור הדרושים לשם טיפול מקצועי ואמין במכוניתך .מרכזי שירות אלו מצויים תחת פיקוח שוטף של מחלקת השירות ועוברים
את כל ההשתלמויות וההדרכות הדרושות לשם הטיפול במכוניתך.
רשימת מרכזי השירות המורשים מטעם חברת יפנאוטו מופיעה בהמשך חוברת זו ,וכן היא מתעדכנת מעת לעת .את הרשימה המעודכנת
ניתן לראות באתר הרשמי של חברתנו WWW.SUBARU.CO.IL
אגף השירות של סמלת ישמח לעמוד לרשותך במתן הסברים טכניים ,ייעוץ ,עזרה ושירות ,הן בתקופת האחריות והן לאחריה.
שביעות רצונך המושלמת מהרכב היא ההצלחה שלנו ,ואנו נעשה כל מאמץ שתרגיש כך לאורך שנים.
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את התנאים הנזכרים בכתב אחריות זה ביחס לכלי רכב שיימכרו על ידינו בעתיד ,ללא מחויבות להחיל
שינויים אלו על כלי רכב שנמכרו בעבר.
אנו מאחלים לך ולבני משפחתך נסיעה בטוחה ומהנה.

* בכפוף לתנאים המפורטים בעמוד  7להלן.

בברכת הדרך,
יפנאוטו  -חברה ישראלית לרכב בע"מ
מקבוצת סמלת מוטורס בע"מ
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מבוא
חוברת זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הרכב ,ומשמשת אסמכתא לביצוע הבדיקות והטיפולים התקופתיים במרכזי השירות המורשים של
חברתנו ,בהתאם למועדים המפורטים בהמשך חוברת זו.

הגדרות:

"היצרן"  -חברת  Subaru Corporation Ltd.מיפן.
"היבואן" או "יפנאוטו"  -חברה ישראלית לרכב בע"מ.
"הרכב"  -רכב מדגם סובארו ,אשר תיאורו וזיהויו מופיעים בתחילת חוברת זו.
"טיפול תקופתי"  -ביצוע טיפולי אחזקה ברכב בהתאם להוראות היצרן המפורטות בספר הרכב.
"מרכז שירות מורשה"  -מרכז שירות ,הקשור בהסכם הרשאה עם היבואן המופיע ברשימת מרכזי השירות המורשים בהמשך חוברת זו ,וכן
מתעדכנת באתר הרשמי של החברה ,www.subaru.co.il ,המוסמך לטפל בדגם הרכב לו ניתנה תעודה זו ,כמפורט ברשימות הנ"ל.
"התאמה"" ,מוסך"" ,מוצר תעבורה"" ,מוצר תעבורה העומד בדרישת איכות והתאמה"" ,מוצר תעבורה חליפי"" ,מוצר תעבורה מקורי",
ו"הוראות כלל עולמיות או אזוריות של יצרן הרכב" כהגדרתם בחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב ,תשע"ו2016 -

התמונות להמחשה בלבד ,ישנן תמונות בחוברת אשר טרם הופצו לגביהן מידע טכני ומדד זיהום אוויר ,ט.ל.ח.
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נוהל קבלת הרכב ואישור המסירה
רכבי סובארו עוברים ביקורת איכות ,מהמתקדמות בעולם ,לפני שהם עוזבים את מפעלי .SUBARU
עם הגעת הרכב לארץ ,ולפני מסירתו ללקוח ,אנו מבצעים בדיקות נוספות.
על מנת לוודא שהינך מכיר היטב את רכבך החדש ומודע לתנאי האחריות שניתנו לרכב ,לפני מסירת הרכב לידיך יתדרך אותך נציג החברה
כמפורט להלן:
הכרה ותפעול נכון של הרכב
הסבר מלא ומפורט על האחריות הניתנת לרכב
הסבר מלא ומפורט על אחריות בעל הרכב לתחזוקה השוטפת
הסבר הצורך בביצוע טיפולים תקופתיים ,בהתאם למועדי הטיפול המפורטים בהמשך חוברת זו
קבלת מדריך תפעול הרכב וכתב אחריות זה
בסיום התדריך הנך מתבקש/ת לאשר בזאת ,כי קיבלת את המידע שצוין לעיל וכי ביצעת ביקורת חזותית של הרכב שנמסר לך והוא נראה
			
במצב תקין ומשביע רצון.

שם וחתימת בעל הרכב
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תאריך

שם וחתימת מוסר הרכב

תנאי האחריות
יפנאוטו מעניקה לרכב חדש ,שנרכש ממנה ,אחריות לגבי פגם בייצור ,שמקורו בחומר או בעבודה בלבד ,וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של יפנאוטו
ובכפוף לתנאים המפורטים בכתב אחריות זה.
תקופת האחריות הבסיסית לרכב חדש הינה  3שנים או  100,000ק"מ ,לפי המוקדם ,אלא אם בחרת לרכוש במעמד רכישת הרכב הרחבה לשנה רביעית
וחמישית או  100,000ק"מ ,לפי המוקדם ,בעלות נוספת כמפורט בחשבונית הרכישה שלך.
הכל בכפוף למכלול תנאי חוברת אחריות זו והתנאים בה.
מותנה בשימוש ובביצוע מלוא הטיפולים לפי הוראות היצרן במלואם ובמועדם.
האחריות לחלודה חודרת ,שהינה חור חודר דרך לוח המרכב ,שנגרם עקב חלודה ,שהתפתחה מן הצד הפנימי כלפי חוץ ,הינה ל 12 -שנים ללא הגבלת
ק”מ .אחריות זו מכסה חלקי מתכת חיצוניים של המרכב ,למעט פריטים שאינם מכוסים באחריות והמפורטים בהמשך.
האחריות לחלודה על פני משטח הצבע הינה למשך  3שנים ,ללא הגבלת ק”מ ,למעט חלודה על פני שטח הגחון ,חלודה בצינור הפליטה ובמערכת הדלק,
והפריטים שאינם מכוסים באחריות .הערה :מומלץ לבצע ציפוי וקס לרכב ,לפחות אחת ל 6-חודשים ,או בתדירות גבוהה יותר ,באזורים בעלי זיהום סביבתי
גבוה או לחות גבוהה.
יפנאוטו מתחייבת לבצע את תיקון הרכב במסגרת האחריות ,ללא חיוב הלקוח ,אך ורק באחד ממרכזי השירות המורשים של יפנאוטו.
יפנאוטו מתחייבת לכך שבמהלך תקופת האחריות היא תחליף או תתקן ,בהתאם לשיקול דעתה ,ללא חיוב בעל הרכב ,כל חלק שהוכח כי הוא פגום
מבחינת החומר או הייצור ,למעט חלקים המפורטים בסעיף "אחריות מוגבלת" וכן בסעיף "מה אינו מכוסה באחריות" ,כמפורט להלן.
אנא שמור על חוברת זו ,הצג אותה בהגיעך למרכז השירות ,וודא שמרכז השירות יחתום במקום המיועד לכך בעת ביצוע כל טיפול.
אחריות מוגבלת  -לתשומת לבך ,ליחידות המפורטות להלן תקופת אחריות שונה מהאחריות הבסיסית:
מצבר :אחריות לתקופה של  24חודשים מיום קבלת הרכב ,ללא הגבלת ק"מ .למצבר שהוחלף ,במידה והוחלף ,תינתן אחריות לתקופה שתיקבע ע״י ספק
המצבר .את תקופת האחריות הזו ניתן לקבל ממרכז השירות בו בוצעה ההחלפה.
צמיגים :האחריות לצמיגים המקוריים ניתנת ע"י יצרן ו/או יבואן הצמיגים ,רק ביחס לפגם בייצור.
מערכת המולטימדיה :האחריות הינה ל 3-שנים ,או עד  100,000ק״מ ,לפי המוקדם.
האחריות לגבי אביזר  /ציוד שהורכבו בארץ הינה בהתאם לאחריות יצרן ו/או יבואן האביזר או הציוד.
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מה אינו מכוסה באחריות
גורמים אשר אינם בשליטת היבואן

נזק מכל סוג שייגרם לרכב כתוצאה משימוש חריג או לא רגיל בו ,כגון :נסיעה במקומות שאינם מתאימים לנסיעת מכונית ,עלייה על מדרכות ,נסיעה
בשטח בלתי עביר או שאינו תואם לרכב ,העמסת יתר ,שימוש ברכב במסלול מרוצי מכוניות וכו' ביצוע שינוי במבנה ,במפרטי הרכב ובמכלולי הרכב
נזקי מזג אוויר בום על קולי גלי הדף נזקי צבע או חלודה שנגרמו כתוצאה מתנאי סביבה (כגון :גשם חומצי ,נשורת כימית ,שרף עצים ,מלח ,לשלשת,
דרכים משובשות ,נזקי טבע) ,או כתוצאה מכוח עליון פגמים בצבע או חלודה שטחית ,הנגרמים כתוצאה מפגיעת אבנים או שריטות אחרות בצבע
נזק עקב שריפה או תאונה נזק עקב פעילות טרור ואיבה מכל סוג שהוא ,או פעולה בלתי חוקית נזק עקב התקנות אביזרים מכל סוג שהוא ,לרבות
(אך לא רק) ,אזעקה ,קשר ,מונה ,טלפון סלולרי ,מערכות מולטימדיה ,מיגונים שאינם מקוריים או שאינם עומדים בדרישות איכות והתאמה ,כמוגדר
בכתב אחריות זה .מערכת גז (גפ”מ) ,מנשא אופניים ,וו גרירה ,מיגון תחתון לתיבת ההילוכים שלא אושרו ע״י יפנאוטו וכן התקנים שונים המבוצעים ע"י
בעל הרכב.

אחזקה לקויה

נזק מכל סוג שייגרם לרכב כתוצאה מאחזקה לקויה ,שהינה :פגם ברכב ,שנוצר עקב התקנה ברכב של מוצר תעבורה ,שאינו מוצר תעבורה העומד
בדרישות איכות והתאמה ,אם ההתקנה כאמור התבצעה ללא אישור רשמי מטעם מנהל טכני של יפנאוטו פגם ברכב ,שנוצר עקב שירות לרכב ,שנעשה
שלא על פי הוראות כלל עולמיות או אזוריות של היצרן ,לפי העניין ,אם שירות כאמור הוענק על ידי מוסך שאינו מרכז שירות מורשה פגם ברכב ,שנוצר
עקב אי עמידה בהוראות כלל עולמיות או אזוריות של היצרן ,לפי העניין ,באשר לטיפולים תקופתיים ברכב ,קיומם או מועדם כמפורט בחוברת זו תחזוקה
לא תקינה ,או שימוש בדלק ,גז ,נוזלים ,שמנים או חומרי סיכה ,שאינם לפי מפרטי היצרן המפורטים במדריך תפעול הרכב נזק אשר צריך היה להתגלות
במהלך שימוש רגיל ,אולם הוחמר והפך לרציני עקב רשלנות ,חוסר טיפול או טיפול שלא במועד.
פגם שהוא תוצאה של שימוש לא נכון ,הזנחה ,חוסר זהירות ,נהיגה לא נכונה ,אחזקה לא נכונה ,מעשה רשלני ,לרבות שימוש בחומרי עזר ובתרסיסים
למיניהם ,העלולים לפגוע בחלקי הפלסטיק ,הריפוד ,חישוקי אלומיניום לגלגלים וחלקים נוספים.
לכלי רכב בעלי מערכות
 אי שימוש באותו תוצר בכל ארבעת הצמיגים ,מידת בלאי ,גודל ,מבנה ועומס הזהים למקוריים ,וכן גרירהשלא בהרמה מלאה של הרכב.

החלקים הבאים אינם מכוסים באחריות
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מצתים נתיכים פנסים מסננים למיניהם חלקי המפלט רפידות בלמים צלחות בלימה תופי בלימה כולל נעלי בלימה חגורות מנוע ,מזגן ותזמון
יחידות המצמד מיסב המצמד ריפודים מושבים ציפויי/מושבי עור למיניהם תותבים ומשולשים בית מצת סיגריות נורות מראות שמשות מגבי שמשות
כל חלקי הגומי כל חלקי הפלסטיק מחברים ותושבות נזק למערכת הדלק שנגרם ע”י מים או חומר זר אחר במערכת הדלק נזק שייגרם בשל תדלוק בדלק לא
מתאים ניקוי מיכל הדלק ומערכות הדלק שמנים חומרי סיכה נוזלים מילוי נוזל המצבר מילוי נוזל קירור נוזל בלמים גז למזגן דלק כיוונונים שונים (כגון:
כיוונון המנוע ,כיוון גלגלים ,איזון צמיגים ,סרטי בילום לגלגלים ,פרונטים ,זוויות היגוי ,כיוונון בלמים ומצמד ,כיוונון פנסים ראשיים) ניקוי והברקה פוליש וקס החלפת

מה אינו מכוסה באחריות
חלקים מתכלים ומתבלים תלונה שמקורה בתחושת תסמינים כגון רעש ,רעידות או כתמי שמן ,שאינם משפיעים על הביצועים ,אלא אם תלונות אלו נובעות מפגם
ברכב או ברכיביו ,אשר היה קיים במועד מסירת הרכב בעל הרכב ישלם עבור שמנים ,נוזלים ,גז למזגן ודלק גם במקרה של תיקון באחריות.

בלאי

בלאי רגיל ,קריעה או התיישנות בלאי כתוצאה משימוש לא רגיל ברכב חלקים מתכלים או מתבלים ריפודים מושבים ירידה בביצועי הרכב התואמת
את גיל הרכב ומספר הקילומטרים.

הוצאות נלוות או חריגות

כל הוצאה בגין או הקשורה לתיקון דרך או להעברת הרכב למקום התיקון או תשלום עבור אובדן או נזק תוצאתי עקיף או נלווה ,לרבות תשלום בגין אובדן והוצאות
נלוות נוספות ,שאינן כלולות במסגרת אחריות זו ,לרבות רכב חלופי.
האחריות לרכב מוגבלת לאמור בסעיף "תנאי האחריות" בלבד .בעל הרכב לא יהיה זכאי לפיצוי נוסף בגין נזק לצד שלישי ,נזקי טבע ,כוח עליון ,גניבות ,שריפות,
תאונות ונזקים עקיפים ,לרבות ,אך לא רק ,נזקים בגין עוגמת נפש ,איבוד זמן והוצאות כלשהן.

תנאים מיוחדים

החלפת חלקים או תיקונים במסגרת האחריות לא יהוו עילה להארכת תקופת האחריות.
לא יבוצעו תיקונים באחריות בכל מקרה בו יתגלה כי נעשו נסיונות שינוי/שינויים בקריאת מד המרחק או ברישומים שבכתב אחריות זה.
במקרה תאונה או אירוע אחר שאינו מכוסה באחריות ויש להם השפעה על מצבו המכני ו/או אחד ממכללי הרכב ,תהא לחברה הזכות לבטל האחריות או להגבילה.
האחריות לאחר נזק תאונתי ,שהתיקון לא בוצע באחד ממרכזי השירות המורשים של חברת יפנאוטו ,תסתיים אלא אם הגיע הלקוח לבדיקה מקיפה באחד ממרכזי
השירות של חברת יפנאוטו ,וקיבל אישור להמשך האחריות .כמו כן האחריות לא תחול על חלקים ,אלא אם כן מדובר בחלקים מקוריים ,ותיקונים שהוחלפו במסגרת
תיקון התאונה ,או על תקלות ונזק שנוצרו כתוצאה ממנה .בכל תקלה שבמסגרת האחריות תהיה ליפנאוטו ולמרכזי השירות המורשים מטעמה שיקול דעת מוחלט
באשר לאופן התיקון הנדרש ,לרבות ,אך לא רק ,בכל החלטה הקשורה לתיקון או החלפה של חלפים וכן בסוג החלפים שיש לעשות במסגרת התיקון.
כתב זה ממצה את התחייבות יפנאוטו באשר לרכב מדגם "סובארו" בתקופת האחריות.
בעל רכב ,אשר בחר לקבל במהלך תקופת האחריות שירות לרכב במוסך שאינו מרכז שירות מורשה חברת יפנאוטו ,חייב להציג ליפנאוטו ,לבקשתה ,בהתעורר
מחלוקת באשר להיקפה של אחריות זו ,חשבוניות ערוכות בהתאם לסעיף  19 ,131-132לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב תשע"ו  2016ובהתאם לסעיף 12
לתקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (ייצור מוצרי תעבורה ,ייבואם והסחר בהם) ,תשע"ח ,2018-אשר נתן לו מוסך כאמור בגין השירות לרכב .על מנת לעמוד
בדרישה הנ"ל ,מבלי לגרוע מדרישות כל דין בעניין זה ,יובהר שעל החשבוניות לכלול את הפרטים הבאים :שמו של מוצר התעבורה שהותקן ברכב ,מספרו הקטלוגי
ומחירו לצרכן ,ובמקרה של מוצר תעבורה ,שאינו משווק על ידי היצרן ,גם את שם יצרן המוצר ליד מספרו הקטלוגי .כמו כן יש להקפיד שעל החשבוניות יצויינו פרטי
הרכב וק״מ מדויק במועד ביצוע הטיפול.
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הנחיות נוספות
על מנת לשמור על תקינות רכבך ,על בעל הרכב או המשתמש לבצע את הפעולות הבאות:
עם קבלת הרכב אנא עיין במדריך תפעול הרכב דאג להפעלת הרכב באופן נכון ,בהתאם לאמור במדריך תפעול הרכב ולנסוע עם הרכב אך ורק
במקומות המתאימים לרכב במקרה של תקלה מכל סוג שהיא יש לפעול בהתאם לאמור במדריך תפעול הרכב חובה לבצע את הטיפולים
התקופתיים והתיקונים ,בהתאם להוראות והנחיות היצרן והיבואן ובמועד שנקבע ע״י היצרן ובתכנית התחזוקה המפורטת בספר הרכב .לידיעתך
 אי ביצוע טיפולים תקופתיים במועד ועל פי הנחיות היצרן תוביל לשלילת האחריות לרשותך עומדים מרכזי השירות של יפנאוטו לשם הטיפולברכבך ,ויש להקפיד ,שמרכז השירות יחתום במקום המיועד לכך בחוברת זו ,בגין כל טיפול שבוצע על ידו יש לשמור את החשבוניות וכל מסמך
אחר הנוגע לטיפולים והתיקונים שנעשו ברכב ,על מנת שתוכל להציגם בכל מקרה שיתעוררו שאלות ביחס לתחולת האחריות על רכבך ביצוע
הטיפולים התקופתיים במועדים המפורטים בחוברת זו תפעול ,אחזקה ושמירה נכונים של הרכב על פי ההוראות בספר הרכב.
שביעות רצונך המושלמת ממכונית ה"סובארו" שלך היא בראש סדרי העדיפויות שלנו .מטרתנו היא להבטיח את שביעות רצונך מהמכונית
ואת השירות הטוב ,בכל פנייה לסוכנים המורשים של יפנאוטו ברחבי הארץ .כמו כן ,מרכזי השירות המורשים של יפנאוטו ,המפורטים
בחוברת זו ,עומדים לרשותך בכל מקרה של בעיה או תקלה ברכבך .בכל מקרה בו יש לך השגות כלשהן על הטיפול ,אותו קיבלת במרכזי
השירות המורשים ,אנא פנה למחלקת השירות של סמלת ,בכתובת:

סמלת מוטורס בע"מ
אגף השירות
רחוב המגשימים 6א'
ת.ד ,7934 .פתח תקווה 4934829
טלפון | * 8545 :פקס077-2498033 :

service@mca.co.il

נשמח להיות לך לעזר!
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רשימת מרכזי שירות מורשים למתן שירות למכוניות סובארו  -אזור צפון
חדרה
חיפה
חיפה-קרית אתא
טבריה
מעלות-תרשיחא
נצרת
נוף הגליל (נצרת עילית)
עכו
עפולה
קיבוץ גונן
קריית שמונה

מרכז שירות עדי
*מרכז שירות מישל
מרכז שירות הנוצץ
מרכז שירות ימית
מרכז שירות בוטרוס
מרכז שירות אמין
מרכז שירות א .עבד ובניו
מרכז שירות חמודי
מרכז שירות עבד אלהדי
מרכז שירות קיבוץ גונן
מרכז שירות דב

רח׳ החרש 1
רח׳ מרדכי מקלף  ,16צ’ק פוסט
רח׳ הדשנים  ,6קרית אתא
רח׳ יהודה הלוי ,א.ת.
רח׳ החרושת  ,15א.ת.
רח הר הקפיצה ,א.ת.
רח׳ העבודה 13
רח' הגדוד העברי 22 ,א.ת.
רח' החרמש  ,12א.ת.
ד.נ .גליל עליון
החושן 2

1-700-70-66-90
04-8419613
04-8727013
04-6721193
04-9575222-3
04-6084992-4
04-6551476
04-9911850
04-6528282
04-6955207
04-6940205

* מורשה רכב BRZ
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רשימת מרכזי שירות מורשים למתן שירות למכוניות סובארו  -אזור מרכז

12

פתח  -תקוה

*מרכז שירות ארצי

רח’ גיסין 80

09-9611000

כפר סבא

*מרכז שירות לי

רח’ הסדנא  ,4א.ת.

09-7687457

נתניה

מרכז שירות חי

רח’ פנקס  ,17א.ת.

09-8870223 ,09-8848008

פתח-תקוה

מרכז שירות דב

רח’ בן-ציון גליס  ,37א.ת .סגולה

03-9300331 ,03-9343146

ראשון לציון

מרכז שירות אוטו שי

רח’ האצ”ל  ,21א.ת .החדש

03-6335193

רחובות

מרכז שירות פאש מוטורס

רח’ משה יתום 35

08-9338440

רעננה

מרכז שירות גיל

רח’ החרושת  ,13א.ת.

09-7424270

רעננה

מרכז שירות יחדיו

רח׳ המלאכה 8

09-7417666

תל-אביב יפו

מרכז שירות אמיר

רח’ גולומב 46

03-6825634

רשימת מרכזי שירות מורשים למתן שירות למכוניות סובארו  -אזור דרום
אילת

מרכז שירות המכוון

רח׳ הבורסקאי 25

08-6378655

רח׳ עמל 49

08-8533244
08-6723368

אשדוד

*מרכז שירות אולימפיה אשדוד

אשקלון

מרכז שירות אולימפיה אשקלון

רח׳ צה”ל  ,23א.ת .צפוני

באר שבע

מרכז שירות ארגמן

רח׳ המלאכה 18

08-6278184

באר שבע

מרכז שירות גבעון

רח׳ עמל 5

08-3730303

ירושלים

*מרכז שירות ברזילי

רח׳ חרשי הברזל  ,13פינת רח’ האומן ,א.ת .תלפיות

02-6499999

רח׳ המכונאי  ,15א.ת .ישפרו

08-9799970

מודיעין

מרכז שירות אילן בסון

*מורשה רכב BRZ
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טיפול  15,000ק"מ או כעבור
 12חודשים ממועד קבלת הרכב
לפי המוקדם מביניהם

טיפול  30,000ק"מ או כעבור
 24חודשים ממועד קבלת הרכב
לפי המוקדם מביניהם

טיפול  45,000ק"מ או כעבור
 36חודשים ממועד קבלת הרכב
לפי המוקדם מביניהם

טיפול  60,000ק"מ או כעבור
 48חודשים ממועד קבלת הרכב
לפי המוקדם מביניהם

תאריך:

תאריך:

תאריך:

תאריך:

מד מרחק:

מד מרחק:

מד מרחק:

מד מרחק:

שם המוסך:

שם המוסך:

שם המוסך:

שם המוסך:

חתימה

חתימה

חתימה

חתימה

הטיפול הבא:

הטיפול הבא:

הטיפול הבא:

הטיפול הבא:

ב 30,000 -ק"מ

ב 45,000 -ק"מ

ב 60,000 -ק"מ

ב 75,000 -ק"מ

או בתאריך:

או בתאריך:

או בתאריך:

או בתאריך:
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טיפול  90,000ק"מ או כעבור
 72חודשים ממועד קבלת הרכב
לפי המוקדם מביניהם

טיפול  105,000ק"מ או כעבור
 84חודשים ממועד קבלת הרכב
לפי המוקדם מביניהם

טיפול  120,000ק"מ או כעבור
 96חודשים ממועד קבלת הרכב
לפי המוקדם מביניהם

טיפול  75,000ק"מ או כעבור
 60חודשים ממועד קבלת הרכב
לפי המוקדם מביניהם
תאריך:

תאריך:

תאריך:

תאריך:

מד מרחק:

מד מרחק:

מד מרחק:

מד מרחק:

שם המוסך:

שם המוסך:

שם המוסך:

שם המוסך:

חתימה

חתימה

חתימה

חתימה

הטיפול הבא:

הטיפול הבא:

הטיפול הבא:

הטיפול הבא:

ב 90,000 -ק"מ

ב 105,000 -ק"מ

ב 120,000 -ק"מ

ב 135,000 -ק"מ

או בתאריך:

או בתאריך:

או בתאריך:

או בתאריך:

15

טיפול  135,000ק"מ או כעבור
 108חודשים ממועד קבלת הרכב
לפי המוקדם מביניהם
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טיפול  150,000ק"מ או כעבור
 120חודשים ממועד קבלת הרכב
לפי המוקדם מביניהם

טיפול  165,000ק"מ או כעבור
 132חודשים ממועד קבלת הרכב
לפי המוקדם מביניהם

טיפול  180,000ק"מ או כעבור
 144חודשים ממועד קבלת הרכב
לפי המוקדם מביניהם

תאריך:

תאריך:

תאריך:

תאריך:

מד מרחק:

מד מרחק:

מד מרחק:

מד מרחק:

שם המוסך:

שם המוסך:

שם המוסך:

שם המוסך:

חתימה

חתימה

חתימה

חתימה

הטיפול הבא:

הטיפול הבא:

הטיפול הבא:

הטיפול הבא:

ב 150,000 -ק"מ

ב 165,000 -ק"מ

ב 180,000 -ק"מ

ב 195,000 -ק"מ

או בתאריך:

או בתאריך:

או בתאריך:

או בתאריך:

טיפול  195,000ק"מ או כעבור
 156חודשים ממועד קבלת הרכב
לפי המוקדם מביניהם

טיפול  210,000ק"מ או כעבור
 168חודשים ממועד קבלת הרכב
לפי המוקדם מביניהם

טיפול  225,000ק"מ או כעבור
 180חודשים ממועד קבלת הרכב
לפי המוקדם מביניהם

טיפול  240,000ק"מ או כעבור
 195חודשים ממועד קבלת הרכב
לפי המוקדם מביניהם

תאריך:

תאריך:

תאריך:

תאריך:

מד מרחק:

מד מרחק:

מד מרחק:

מד מרחק:

שם המוסך:

שם המוסך:

שם המוסך:

שם המוסך:

חתימה

חתימה

חתימה

חתימה

הטיפול הבא:

הטיפול הבא:

הטיפול הבא:

ב 210,000 -ק"מ

ב 225,000 -ק"מ

ב 240,000 -ק"מ

או בתאריך:

או בתאריך:

או בתאריך:
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EVOLTIS

רמת האבזור הבטיחותי
תיאור דגם
EVOLTIS 2.4T LIMITED 8 SEATS
EVOLTIS 2.4T LUXURY 7 SEATS

קוד דגם
1
2

רמת האבזור הבטיחותי
7
7

רמת
בטיחות
גבוהה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור EVOLTIS 2.4T LUXURY 7 SEATS, EVOLTIS 2.4T LIMITED 8 SEATS
 7כריות אוויר
חיישני חגורות בטיחות
שליטה אוטומטית באורות גבוהים
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
מערכת זיהוי תמרורי תנועה
מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
בקרת סטייה מנתיב
בקרת שיוט אדפטיבית
ניטור מרחק מלפנים
מערכת זיהוי הולכי רגל
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
התרעה במצב של עייפות או חוסר ריכוז
מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
מערכת למניעת שכחת ילד ברכב
מצלמת רוורס
צריכת דלק משולבת
בליטרים ל 100-ק"מ*

דגם
EVOLTIS 2.4T LIMITED 8 SEATS
EVOLTIS 2.4T LUXURY 7 SEATS

עירוני

 11.2בינעירוני

דרגת זיהום אוויר
דרגה 15
דרגה 15

8.7

זיהום מרבי

דגם

18

זיהום מזערי

* נתוני היצרן ,על פי בדיקת מעבדה .תקן EPA
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות) ,התשס"ט .2009

רמת האבזור הבטיחותי
תיאור דגם
OUTBACK 2.5L CVT SPECIAL EDITION

רמת האבזור הבטיחותי
6

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור OUTBACK 2.5L CVT SPECIAL EDITION
 7כריות אוויר
חיישני חגורות בטיחות
שליטה אוטומטית באורות גבוהים
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
מערכת זיהוי תמרורי תנועה
מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
בקרת סטייה מנתיב
בקרת שיוט אדפטיבית
ניטור מרחק מלפנים
מערכת זיהוי הולכי רגל
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
התרעה במצב של עייפות או חוסר ריכוז
מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
מערכת למניעת שכחת ילד ברכב
מצלמת רוורס

OUTBACK 2.5L CVT SPECIAL EDITION

מקרא
מערכת מותקנת בדגם הרכב
מערכת אופציונאלית להתקנה
מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

OUTBACK
קוד דגם
437

רמת
בטיחות
נמוכה

צריכת דלק משולבת
בליטרים ל 100-ק"מ*
8.6

רמת
בטיחות
נמוכה

רמת
בטיחות
גבוהה

מקרא
מערכת מותקנת בדגם הרכב
מערכת אופציונאלית להתקנה
מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**
דרגת זיהום אוויר
דרגה 14

זיהום מרבי

זיהום מזערי

* נתוני היצרן ,על פי בדיקת מעבדה .תקן EU 2017/1151
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות) ,התשס"ט .2009

IMPREZA

רמת האבזור הבטיחותי

קוד דגם
398, 434

רמת האבזור הבטיחותי
0

תיאור דגם
IMPREZA 4D 1.6 PREMIUM CVT

רמת
בטיחות
גבוהה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור IMPREZA 4D 1.6 PREMIUM CVT
 7כריות אוויר
חיישני חגורות בטיחות
שליטה אוטומטית באורות גבוהים
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
מערכת זיהוי תמרורי תנועה
מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
בקרת סטייה מנתיב
בקרת שיוט אדפטיבית
ניטור מרחק מלפנים
מערכת זיהוי הולכי רגל
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
התרעה במצב של עייפות או חוסר ריכוז
מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
מערכת למניעת שכחת ילד ברכב
מצלמת רוורס

דגם
IMPREZA 4D 1.6 PREMIUM CVT

צריכת דלק משולבת
בליטרים ל 100-ק"מ*
7.6

רמת
בטיחות
נמוכה

מקרא
מערכת מותקנת בדגם הרכב
מערכת אופציונאלית להתקנה
מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**
דרגת זיהום אוויר

זיהום מרבי

דרגה 14

זיהום מזערי

* נתוני היצרן ,על פי בדיקת מעבדה .תקן EU 2017/1151
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות) ,התשס"ט .2009

SUBARU XV
רמת האבזור הבטיחותי
קוד דגם
413 ,433
429

רמת האבזור הבטיחותי
0
6

תיאור דגם
XV 1.6 CLASSIC CVT
XV 1.6 EYESIGHT CVT

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור XV 1.6 CLASSIC CVT
 7כריות אוויר
חיישני חגורות בטיחות
שליטה אוטומטית באורות גבוהים
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
מערכת זיהוי תמרורי תנועה
מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
בקרת סטייה מנתיב
בקרת שיוט אדפטיבית
ניטור מרחק מלפנים
מערכת זיהוי הולכי רגל
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
התרעה במצב של עייפות או חוסר ריכוז
מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
מערכת למניעת שכחת ילד ברכב
מצלמת רוורס
דגם
XV 1.6 CLASSIC CVT, EYESIGHT

צריכת דלק משולבת
בליטרים ל 100-ק"מ*
8.0

דרגת זיהום אוויר
דרגה 14

רמת
בטיחות
נמוכה

רמת
בטיחות
גבוהה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור XV 1.6 EYESIGHT CVT
חיישני חגורות בטיחות
 7כריות אוויר
שליטה אוטומטית באורות גבוהים
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
מערכת זיהוי תמרורי תנועה
מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
בקרת סטייה מנתיב
בקרת שיוט אדפטיבית
ניטור מרחק מלפנים
מערכת זיהוי הולכי רגל
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
התרעה במצב של עייפות או חוסר ריכוז
מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
מערכת למניעת שכחת ילד ברכב
מצלמת רוורס

מקרא
מערכת מותקנת בדגם הרכב
מערכת אופציונאלית להתקנה
מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**
זיהום מרבי
* נתוני היצרן ,על פי בדיקת מעבדה .תקן EU 2017/1151
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות) ,התשס"ט .2009

זיהום מזערי
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ALL NEW FORESTER
קוד דגם
446, 427
422, 447
428, 444
419, 445

רמת האבזור הבטיחותי
6
6
7
7

תיאור דגם
FORESTER Z 182HP
FORESTER X 182HP
FORESTER XS 182HP
FORESTER SPORT 182HP

רמת האבזור הבטיחותי
רמת
בטיחות
נמוכה

רמת
בטיחות
גבוהה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור NEW FORESTER Z 182HP
 7כריות אוויר
חיישני חגורות בטיחות
שליטה אוטומטית באורות גבוהים
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
מערכת זיהוי תמרורי תנועה
מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
בקרת סטייה מנתיב
בקרת שיוט אדפטיבית
ניטור מרחק מלפנים
מערכת זיהוי הולכי רגל
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
התרעה במצב של עייפות או חוסר ריכוז
מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
מערכת למניעת שכחת ילד ברכב
מצלמת רוורס

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור NEW FORESTER X 182HP
 7כריות אוויר
חיישני חגורות בטיחות
שליטה אוטומטית באורות גבוהים
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
מערכת זיהוי תמרורי תנועה
מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
בקרת סטייה מנתיב
בקרת שיוט אדפטיבית
ניטור מרחק מלפנים
מערכת זיהוי הולכי רגל
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
התרעה במצב של עייפות או חוסר ריכוז
מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
מערכת למניעת שכחת ילד ברכב
מצלמת רוורס

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור NEW FORESTER XS 182HP
 7כריות אוויר
חיישני חגורות בטיחות
שליטה אוטומטית באורות גבוהים
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
מערכת זיהוי תמרורי תנועה
מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
בקרת סטייה מנתיב
בקרת שיוט אדפטיבית
ניטור מרחק מלפנים
מערכת זיהוי הולכי רגל
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
התרעה במצב של עייפות או חוסר ריכוז
מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
מערכת למניעת שכחת ילד ברכב
מצלמת רוורס

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור NEW FORESTER SPORT 182HP
 7כריות אוויר
חיישני חגורות בטיחות
שליטה אוטומטית באורות גבוהים
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
מערכת זיהוי תמרורי תנועה
מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
בקרת סטייה מנתיב
בקרת שיוט אדפטיבית
ניטור מרחק מלפנים
מערכת זיהוי הולכי רגל
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
התרעה במצב של עייפות או חוסר ריכוז
מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
מערכת למניעת שכחת ילד ברכב
מצלמת רוורס

דגם
FORESTER Z, FORESTER X, FORESTER XS, FORESTER SPORT

צריכת דלק משולבת
בליטרים ל 100-ק"מ*
עירוני  9.0בינעירוני 7.2

דרגת זיהום אוויר
דרגה 14

מקרא
מערכת מותקנת בדגם הרכב
מערכת אופציונאלית להתקנה
מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**
זיהום מזערי

זיהום מרבי

* נתוני היצרן ,על פי בדיקת מעבדה .תקן EPA
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות) ,התשס"ט .2009

XV CROSSTREK
קוד דגם
456
454 , 458
457

20

תיאור דגם
XV CROSSTYLE 152HP
XV CROSSTREK 152HP
XV CROSSTREK PLUS 152 HP CVT

רמת האבזור הבטיחותי
6
6
7

רמת האבזור הבטיחותי
רמת
בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

 - XV CROSSTREKהמשך
פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור NEW XV CROSSTYLE 152HP, NEW XV CROSSTREK 152HP
חיישני חגורות בטיחות
 7כריות אוויר
שליטה אוטומטית באורות גבוהים
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
מערכת זיהוי תמרורי תנועה
מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
בקרת סטייה מנתיב
בקרת שיוט אדפטיבית
ניטור מרחק מלפנים
מערכת זיהוי הולכי רגל
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
התרעה במצב של עייפות או חוסר ריכוז
מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
מערכת למניעת שכחת ילד ברכב
מצלמת רוורס

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור NEW XV CROSSTREK PLUS 152 HP CVT
 7כריות אוויר
חיישני חגורות בטיחות
שליטה אוטומטית באורות גבוהים
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
מערכת זיהוי תמרורי תנועה
מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
בקרת סטייה מנתיב
בקרת שיוט אדפטיבית
ניטור מרחק מלפנים
מערכת זיהוי הולכי רגל
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
התרעה במצב של עייפות או חוסר ריכוז
מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
מערכת למניעת שכחת ילד ברכב
מצלמת רוורס

מקרא
מערכת מותקנת בדגם הרכב
מערכת אופציונאלית להתקנה
מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב
דגם
XV CROSSTYLE, XV CROSSTREK, XV CROSSTREK PLUS

צריכת דלק בליטרים
ל 100-ק"מ*
עירוני  8.5בינעירוני 7.0

דרגת זיהום אוויר
דרגה 13

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**
זיהום מזערי

זיהום מרבי

* נתוני היצרן ,על פי בדיקת מעבדה .תקן EPA
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות) ,התשס"ט .2009

SUBARU BRZ
קוד דגם
416

רמת האבזור הבטיחותי
תיאור דגם
BRZ 2.0 6MT

רמת האבזור הבטיחותי
0

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור IMPREZA 4D 1.6 PREMIUM CVT
 7כריות אוויר
חיישני חגורות בטיחות
שליטה אוטומטית באורות גבוהים
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
מערכת זיהוי תמרורי תנועה
מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
בקרת סטייה מנתיב
בקרת שיוט אדפטיבית
ניטור מרחק מלפנים
מערכת זיהוי הולכי רגל
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
התרעה במצב של עייפות או חוסר ריכוז
מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
מערכת למניעת שכחת ילד ברכב
מצלמת רוורס
דגם
BRZ 2.0 6MT

צריכת דלק משולבת
בליטרים ל 100-ק"מ*
8.5

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

מקרא
מערכת מותקנת בדגם הרכב
מערכת אופציונאלית להתקנה
מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**
דרגת זיהום אוויר
דרגה 14

זיהום מרבי

זיהום מזערי
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צריכת הדלק בפועל עשויה להיות שונה מנתוני המעבדה לעיל ,היות והיא מושפעת מאופי הנהיגה והשימוש
ברכב ,תנאי הדרך ,מזג האוויר ומגורמים נוספים ועלול להגיע לפער משמעותי .היצרן והחברה שומרים לעצמם
את הזכות לתקן או לשנות את הנתונים השונים בכל עת וללא הודעה מוקדמת .התמונות להמחשה בלבד .ט.ל.ח.

