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?איך זה עובד 

כלי הרכב שלנו

Fiat 500 – Class A

?איפה אנחנו נמצאים 

א"פריסה בסיסית במרכז ת

פתיחת השירות למגיעים ברכבת

כניסה לערים נוספות ברבעון הקרוב

?למה זה ירוק 

חניה

25%

עלויות  
אחזקה

פקקים22%

21%

איכות  
הסביבה

18%

טרחה

14%

?מצוקת חניה  ?פקקים 

?עלויות ?זיהום אוויר 

הקלה על נקודות הלחץ

הפחתה בצפיפות 

ובלחץ התנועה

2COהפחתה של פליטת 

טון 48,000 -בכ

2012עד שנת 

החברים בשירות

15,000חוסכים בין 

בשנה₪ 26,000-ל

14,000 -פינוי של כ

מקומות חניה

2012עד סוף 
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מסלולי השירות השוואות מעניינות

?נסיעה לפגישה עסקית ברעננה

!50%חסכון של 

לכל כיוון 100-120₪–מוניות 

Car2Go כולל דלק 117₪–מ "ק 40 -שעות ו 3 -ל

. וחניה מתחת לבית     

?מה ההבדל מהשכרת רכב 

פ שעה במקביל  "השכרת ע

להשכרה יומית

האיסוף וההחזרה , ההזמנה

בשירות עצמי

!יינועל –הדלק והביטוח 

לעיתים   -פרישת הרכבים ברחבי העיר וזמינות גיאוגרפית עדיפה 

קרובות בקרבת אזורי תחבורה ציבורית מרוכזת

אין הגבלה לשעות העבודה
משתמשים מאושרים מראש  

ותשלום אוטומטי

מודל שונה לטיפול השוטף  

ברכבים 

השירות מבוסס על שיתופיות ובנוי על קהילת משתמשים שלמעשה  
אחראיים לאיכות השירות

?היתרונות מה

שעות בכל רחבי העיר 24זמינות  - חופש

חניות קבועות וכל הפינוקים, פרישה רחבה - נוחות

...שמסביב  

בוחרים סוג רכב לפי צורך או סתם לפי - גיוון

...מצב רוח

!אין יותר עלויות קבועות - בכסף חיסכון

!תשלום רק בהתאם לשימוש ולתוכנית   

.פתרון ירוק וחסכוני יותר - סביבה איכות

?אז מה מקבלים 

דלקן וחצי שעה מתנה עבור כל תדלוק–דלק 

ביטוח

חניה סלולארית

הודעות למייל ולטלפון

חיבורי אודיו מתקדמים

מעקב ובקרה אחר שימוש וצריכה

BlueToothדיבורית 

לכל עובד–כרטיס חכם אישי 

?שאלות  -תודה על ההקשבה 
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מסלולי השירות השוואות מעניינות

?נסיעה להורים באשדוד לארוחת שישי

!46%חסכון של 

ליומיים 500-360₪–השכרת רכב 

!לא כולל דלק  

Car2Go כולל דלק 230₪–מ "ק 80 -שעות ו 6-ל

. וחניה מתחת לבית     

:לגבי השכרת רכב חשוב לזכור

יש להגיע לסניף בעצמכם •

בשעות הפעילות בלבד •
Check Out -ו   Check Inולבצע  •

השוואות מעניינות

?דירה/צריך ואן להעביר ספה

!55%חסכון של 

,ליום 550-450₪–השכרת רכב 

!לא כולל דלק      

Car2Go כולל דלק 230₪–מ "ק 50 -שעות ו 43-ל

. וחניה מתחת לבית    

השוואות מעניינות

?לחיות בסטייל עם מיני קופר ליום

!64%חסכון של 

,ליום 1500₪–השכרת רכב 

!לא כולל דלק      

Car2Go כולל דלק 540₪–מ "ק 140 -שעות ו 24 -ל

. וחניה מתחת לבית        

משתמשים פרטיים

45-24גילאי 

משכילים

הכנסה מעל הממוצע

גישה מוגבלת או ללא גישה לרכב באופן שוטף

השכרות לחודש בממוצע 3-2

מ בממוצע להשכרה"ק 60 -שעות שימוש ו 6

נסיעות מזדמנות ברחבי גוש דן
או

נסיעות עם מספר עצירות ברחבי העיר

משתמשים עסקיים

חברות ללא צי רכבים

חברות עם צי רכב גדול

עיקר השימוש במהלך היום

פגישות מחוץ למשרד


