סימוכין :סוכנים1

ה ס כ ם הרשאה
שנערך ונחתם ב__________ ביום ____לחודש ________02
בין

:

יוניון מוטורס בע"מ ,ח.פ11-177441-1 .
שכתובת משרדה הוא ברחוב יגאל אלון  76תל אביב מיקוד 79216
טלפון ;8700555 :פקסימיליה8706875 :

לבין

:

________________________ (למלא את פרטי הסוכן במחשב ולא בכתב יד)
מרחוב ___________________
(להלן " :הסוכן")

הואיל

מצד אחד;

מצד שני;

וחברת  TOYOTA MOTOR CORPORATIONמייצרת כלי רכב ומוצרי תעבורה
באיכות גבוהה המתאימים למגוון רחב של לקוחות ובכוונתה לתת שירות לכלי רכב
אלה ברחבי העולם באמצעות מערך יעיל של מוסכי שירות ומכירות מוצרי תעבורה
במטרה להגיע לרמה גבוהה של שביעות רצון הלקוחות;

והואיל

ומדיניותה הגלובלית של טויוטה מבוססת על מכירה משולבת של כלי רכב ,מתן
שירות מכירת מוצרי תעבורה ומכירת כלי רכב מבעלות קודמת ,הידועה בכינוי
".)SALES, SERVICE, SPARE PARTS, SECOND HAND( "7S

והואיל

ויוניון מוטורס הינה היבואנית לישראל של כלי רכב מתוצרת טויוטה ומייבאת
מוצרי תעבורה לכלי הרכב;

והואיל

והסוכן מתחייב לקבל על עצמו את מדיניות טויוטה ולהשתלב במערך השיווק
והשירות ללקוחות שמקיימת יוניון מוטורס בישראל;
לפיכך ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 .Iכללי
.1

.1.1

מבוא והגדרות
המבוא להסכם זה ,הצהרות הצדדים בו והנספחים המצורפים אליו ,מהווים חלק
בלתי נפרד הימנו.

-0.1.1

כותרות הסעיפים בהסכם זה הן לשם נוחיות והתמצאות בלבד ואין לעשות בהן
שימוש לצרכי פרשנות ההסכם.

.1.1

בהסכם זה לשון יחיד כוללת רבים ולהיפך; לשון זכר כוללת נקבה ולהיפך.

.1.1

למונחים הבאים המופיעים בהסכם זה תהא המשמעות שבצידם:
.1.1.1

"אולם תצוגה" – חלק משטח סוכנות המשנה המוקם בהתאם
לפרק ג' באמות המידה והתנאים בו מוצגים ,מפורסמים ונמכרים
כלי רכב ומוצרי תעבורה מתוצרת טויוטה.

.1.1.1

"אמות המידה והתנאים"  -אמות המידה והתנאים שפרסמה יוניון
מוטורס בהתאם לפרק ו' לצו הממונה המצורפים כנספח "א".

.1.1.1

"בעל רכב" או "לקוח"  -כל אדם שהוא הבעלים ו/או המחזיק
ו/או המשתמש ו/או הרוכש של רכב מתוצרת היצרן ו/או של
מוצרים מתוצרת היצרן .

.1.1.1

"היצרן" או "טויוטה" .TOYOTA MOTOR CORPORATION -

.1.1.1

"המכלולים"  -המכלולים המפורטים בנספח ב' לצו הממונה.

.1.1.1

"הנחיות תהליכי העבודה המקובלים" – הנחיות וכללים שתפרסם
יוניון מוטורס מעת לעת כיצד על עובדי סוכן המשנה לפעול בעת
מכירה של כלי רכב ,מתן שירות ומכירת מוצרי תעבורה.

.1.1.1

"הסוכן" או "סוכן המשנה"  -תאגיד הסוכן שפרטיו מופיעים
במבוא להסכם הרשאה זה ,הקשור עם יוניון מוטורס בהסכם
הרשאה;

.1.1.1

"התאמה"  -התאמה חשמלית ,מכאנית ,אלקטרו-מכאנית ,מבנית,
מידתית ,ופונקציונאלית של מוצר תעבורה לסוג הרכב ולדגם הרכב
בו הוא עתיד להיות מותקן;

.1.1.1

"כתב האחריות לרכב" או "האחריות"  -כמשמעותו בצו הממונה
ואשר נכרת בין יוניון מוטורס לבעל הרכב ונמסר לבעל הרכב
במועד מסירת הרכב והוא בתוקף במועד הזמנת השירות מהסוכן.

.1.1.1

"מבחני ביקורת" -מבחנים שיוניון מוטורס רשאית לערוך מעת
לעת ,בין אם באמצעות "לקוח סמוי" ,על מנת לוודא כי עובדי
הסוכן עומדים בהנחיות תהליכי העבודה המקובלים ו/או הנחיות
טויוטה ו/או אמות המידה והתנאים והוראות הסכם זה.

-6"מדיניות  – "3Sכינוי למדיניותה הגלובלית של TOYOTA

.1.1.1

המבוססת על מכירה משולבת של כלי רכב חדשים ,מתן שירות
ומכירת מוצרי תעבורה ( SALES, SERVICE, SPARE
.)PARTS
"מדיניות  – "4Sכינוי למדיניותה של יוניון מוטורס המבוססת על

.1.1.1

מכירה משולבת של כלי רכב חדשים ,מתן שירות ,מכירת מוצרי
תעבורה ומכירת כלי רכב מבעלות קודמת ( SALES, SERVICE,
.)SPARE PARTS, SECOND HAND
"מוצר תעבורה מקורי" – מוצר תעבורה מתוצרת היצרן המהווה
"מוצר תעבורה מקורי" כהגדרתו בסעיף  9לצו הפיקוח ,אשר יוצר

.1.1.1

ונסחר בהתאם לחובת הרישוי הקבועה בצו האמור;
"מוצר תעבורה העומד בדרישת איכות והתאמה"  -מוצר תעבורה

.1.1.1

שהתקיימו בו אחד או יותר מאלה:
.1.1.1.1

הוא מוצר תעבורה מקורי;

.1.1.1.1

הוא מוצר תעבורה  - OEMזולת אם הוכח לגביו
כי אין הוא מצוי בדרגת איכות והתאמה מקבילה
למוצר תעבורה מקורי;

.1.1.1.1

הוא מוצר תעבורה מסוג שמן או מוצר סיכה או
נוזל לרכב או תוסף לרכב ,התואם את הדרישות
שקבע היצרן שעניינן תכונות מוצר כאמור מבחינה
פיזיקלית וכימית;

.1.1.1.1

הוא מוצר תעבורה המהווה חלק ממעטפת הרכב,
זולת אם הוכח לגביו כי אין הוא מצוי בדרגת
איכות והתאמה מקבילה למוצר תעבורה מקורי;

.1.1.1.1

הוא מוצר תעבורה התואם תקן ישראלי ,או תקן
זר המצויים בתוקף ,זולת אם הוכיחה יוניון
מוטורס לגביו כי אין הוא מצוי בדרגת איכות
והתאמה מקבילה למוצר תעבורה מקורי;

.1.1.1.1

הוא מוצר תעבורה אחר ובלבד שהוכח לגביו כי
הוא מצוי בדרגת איכות והתאמה מקבילה למוצר
תעבורה מקורי;

-5"מוצר תעבורה" " -מוצר תעבורה" ,כהגדרתו בסעיף  9לצו
הפיקוח ,אשר יוצר ונסחר בהתאם לחובת הרישוי הקבועה בצו

.1.1.11

האמור ,וכן כל אביזר או מכלל המותקן ברכב ,ובלבד שהוא מוצר
תעבורה חדש ,וכן אביזרי מיגון ושמע;
"מוצר תעבורה  - "OEMמוצר תעבורה אשר יוצר על ידי יצרן

.1.1.11

המייצר מוצרי תעבורה מאותו סוג ולאותו דגם עבור היצרן ,או
בהרשאת היצרן או מטעמו;
.1.1.11

"מוצר תעבורה חליפי"  -מוצר תעבורה שאינו מוצר תעבורה
מקורי;

.1.1.11

"מוצרי יוניון מוטורס" – מוצרי תעבורה שנרכשו מיוניון מוטורס;

.1.1.11

"מוצרי תעבורה נלווים" – מוצרי תעבורה שאינם נמכרים על ידי
יוניון מוטורס ו/או מוצרי תעבורה שנמכרים ללקוח שלא אגב
רכישת רכב ו/או מוצרי תעבורה הנמכרים אגב מכירת רכב
מבעלות קודמת.

.1.1.11

"סוכנות המשנה" – המקרקעין והמבנה הפיזי בו נמצאת ופועלת
סוכנות המשנה הידועים כחלקה _____ בגוש ______
ב_________ בשטח של _____ מ"ר ,אשר עליהם מבנה בשטח
_____ מ"ר ברחוב ________ מספר ___.

.1.1.11

"ספר המותג" – ספר המפרט את הכללים וההנחיות של יוניון
מוטורס לשמירה על סטנדרט עולמי ועל סטנדרט מקומי/ארצי
בביצוע תקשורת שיווקית.

.1.1.11

"סקר לקוחות"  -שאלון טלפוני ו/או אינטרנטי ו/או בכל מדיה
אחרת שיבוצע על ידי סוכן המשנה ו/או יוניון מוטורס ללקוחות
אשר מסרו את רכבם לטיפול ו/או רכשו רכב ו/או לקוחות
שהתעניינו ברכישת רכב .בהגדרה זו ,רכב לרבות רכב .SELECT
"שירות באחריות" – אחד או יותר מאלה:

.1.1.11

.1.1.11.1

שירות אשר ניתן כחלק מכתב האחריות לרכב,
ואשר יוניון מוטורס ו/או טויוטה ו/או מי מטעמם
נושאים לפחות ב( 12% -תשעים אחוזים)
מהתשלום בגין שירות כאמור ,או לפחות ב82% -
(חמישים אחוזים) מהתשלום בגינו ככל שמדובר
במכלולים;

-8.1.1.11.1

שירות הכלול ב ;RECALL

.1.1.11.1

שירות אשר ניתן עבור כלי רכב ו/או מוצרי
תעבורה אשר יוניון מוטורס אחראית לתקינותם,
בין אם בהסכם תחזוקה ובין אם בדרך אחרת,
לרבות כלי רכב מבעלות קודמת ובלבד שיוניון
מוטורס נושאת בעלות השירות;

.1.1.11

"צו הממונה"  -צו לפי סעיף 82ב' לחוק ההגבלים העסקיים,
התשמ"ח.9155-

.1.1.11

"צו הפיקוח"  -צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי
תעבורה והסחר בהם) ,התשמ"ג .9156 -

.1.1.11

"רכב" או "כלי רכב" או "רכב מתוצרת היצרן"  -כהגדרת רכב בצו
הממונה ,שהוא מתוצרת היצרן ויובא על ידי יוניון מוטורס.

.1.1.11

"רכב  "SELECTאו "כלי רכב מבעלות קודמת" – רכב מתוצרת
היצרן הנמכר על ידי הסוכן כחלק ממדיניות  5Sבהתאם לנספח
"מכירת כלי רכב מבעלות קודמת ."TOYOTA SELECT -

.1.1.11

"שירות לרכב" או "שירות" -שירותי אחזקה ותיקונים הניתנים
לרכב ,וכן התקנת מוצר תעבורה ברכב .בהגדרה זו ,רכב לרבות
רכב ;SELECT

.1.1.11

"תאגיד הסוכן"  -חברת _________________ בע"מ( ,ח.פ.
____________) אשר פרטיה לרבות המבנה התאגידי שלה אושרו
על ידי יוניון מוטורס בהתאם לאמות המידה והתנאים.

.1.1.11

"תקן זר"  -תקן או הוראה דומה המוכרים בארצות מערב אירופה
או בארצות צפון אמריקה או ביפן או על ידי מוסד של האו"ם,
כמפורט בחלק א' של התוספת השניה לתקנות התעבורה ,למעט
"תקן

"I.S.O

ו"תעודת

"A.A.M.V.A

כהגדרתם

בתקנות

האמורות;
.1.1.11

"תקן ישראלי" " -תקן" או "תקן זמני" או "תקן רשמי",
כהגדרתם בחוק התקנים ,תשי"ג.-9186

.1.1.11

"תקשורת שיווקית"  -כל פרסום ו/או פעילות שיווקית ו/או
פעילות יחסי ציבור ו/או מוצר ו/או עלון ו/או נייר הנושא לוגו
טויוטה ו/או שם טויוטה בעברית או באנגלית בכל מדיה

-7תקשורתית לרבות עיתונות ,רדיו ,טלוויזיה ,שילוט חוצות ,דיוור
ללקוחות ,עלונים ,ניירת משרדית ,שילוט רכבי הדגמה ,רשתות
חברתיות ,מדיה דיגיטלית ,מוצרי קידום מכירות ,פרסום בנקודת
המכירה וכדומה.
.1.1.11

" - "RECALLפעולה יזומה על ידי יצרן הרכב ,במסגרתה נקראים
כלי רכב הנמנים על קבוצה שהוגדרה על ידי יצרן הרכב ,לצורך
ביצוע בדיקה ,תיקון או החלפה של מוצר תעבורה או מכלול ברכב,
על חשבון יצרן הרכב.

.1

מהות ההרשאה

.1.1

יוניון מוטורס מעניקה לסוכן והסוכן מקבל על עצמו את הזכות ואת החובה לשמש
כסוכן משנה ,לשווק את כלי הרכב ומוצרי התעבורה ולתת שירות לכלי הרכב.

.1.1

סוכן ,שבמועד החתימה על הסכם זה משמש כסוכן של יוניון מוטורס מתוקף הסכם
הרשאה קודם ,יפעל בהתאם למדיניות  3Sאו  .7Sסוכן ,שבמועד החתימה על הסכם
זה לא משמש סוכן של יוניון מוטורס ,יפעל בהתאם למדיניות .7S

.1.1

הסוכן יבצע את כל החובות שהוטלו עליו על פי הסכם זה תוך שמירה על תדמית
ומוניטין כלי הרכב ,היצרן ויוניון מוטורס במשך כל תקופת הסכם זה ולאחר סיומו.

.1.1

הסוכן יבצע את כל התחייבויותיו על פי הסכם זה כקבלן עצמאי ,בשמו ומטעמו.

 .IIהתחייבויות הסוכן ומעמדו המשפטי
.1

שיתוף פעולה וקידום העסקים

.1.1

יוניון מוטורס והסוכן ישתפו פעולה ביניהם ליצירת יחסים טובים וקרובים על מנת
להבטיח פיתוח פורה של יחסיהם העסקיים.

.1.1

הסוכן יעשה את מרב המאמצים למתן שירות לשביעות רצון הלקוחות ולשיווק כלי
הרכב ומוצרי התעבורה.

.1.1

הסוכן יעשה את מרב המאמצים לבנות ולשמור יחסים טובים ותקינים עם רשויות
המדינה לרבות גורמים במשרד התחבורה ,רשות המסים ורשויות המסחר.

.1

.1.1

הצהרות הסוכן
הסוכן מצהיר כי הוא בעל ידע מקצועי ,יכולת ,ניסיון ,כישורים ,אמצעים טכניים,
תעודת הסמכה ממשרד התחבורה ,מקורות כספיים וכח אדם הדרושים כדי לשווק
את כלי הרכב ,מוצרי תעבורה ולתת שירות לרכב.

-6.1.1

הסוכן מצהיר כי הוא עומד בכל אמות המידה והתנאים שעל הסוכן לעמוד בהם כדי
להיות סוכן משנה ומוסך מורשה של יוניון מוטורס.

.1.1

הסוכן מתחייב למכור את כלי הרכב ,מוצרי התעבורה ולתת שירות לכלי הרכב ולפעול
בהתאם להוראות הסכם זה ועל פי דרישות ו/או הנחיות מקצועיות שיינתנו לו מעת
לעת על ידי יוניון מוטורס ,הכול בכפוף לצו הממונה.

.1.1

יוניון מוטורס תהיה רשאית לשנות מעת לעת את אסטרטגיית השירות והשיווק שלה
ולהשיק מוצרים ו/או תכניות ו/או שירותים אשר בתחום הרכב עבור כל רשת
הסוכנים והסוכן מתחייב לפעול בהתאם להנחיות יוניון מוטורס.

.1.1

הסוכן מתחייב להחזיק מלאי של מוצרי תעבורה באופן שעולה בקנה אחד עם הדין
הישראלי ו/או על פי הוראות יוניון מוטורס.

.1.1

הסוכן מתחייב לתת שירות לכלי הרכב ,למעט במקרים בהם הודיעה יוניון מוטורס
מראש ובכתב לסוכן כי אינו חייב לשרת כלי רכב מסוים .ניתנה הודעה כאמור מצד
יוניון מוטורס ,לא תוטל עליה חבות ו/או אחריות מכל סוג שהוא כלפי הסוכן.

.1.1

הסוכן מצהיר כי הובא לידיעתו שיוניון מוטורס רואה במתן שירות באחריות ,לרבות
באמצעות הסכם תחזוקה ,חלק מהותי מהפעילות העסקית של יוניון מוטורס.

.1.1

הסוכן מצהיר כי הוא לא שילם סכום כלשהו ו/או העניק מתנה ו/או טובת הנאה
אחרת ולא יעשה כן בעתיד לצורך התקשרותו בהסכם זה.

.1.1

הסוכן מתחייב לקיים את התחייבויותיו על פי הסכם זה באופן רציף ושוטף .הפסקה
או השהיה של פעילות הסוכן לתקופה של ( 92עשרה) ימים או יותר ,ללא סיבה
המקובלת על יוניון מוטורס ,תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

.1.11

הסוכן מצהיר כי לא יהיה בעל עניין ,במישרין או בעקיפין ,בגורם כלשהו המתחרה
ביוניון מוטורס ,אלא אם כן ניתן לכך אישור מראש ובכתב של יוניון מוטורס.

.1

.1.1

מכירת כלי רכב ואולם תצוגה
הסוכן יחזיק ויפעיל בסוכנות המשנה אולם תצוגה ברמה הנדרשת על ידי יוניון
מוטורס והמפורטת באמות המידה והתנאים ,בהם יוצבו כלי רכב מתוצרת טויוטה
וכן ירכוש הסוכן שלושה רכבי הדגמה לפחות מסוגים שייקבעו מעת לעת על ידי יוניון
מוטורס .יוניון מוטורס רשאית לדרוש מהסוכן לשנות את מספר רכבי ההדגמה
בהתאמה למספר המכירות בסוכנות ו/או צרכי הלקוחות ו/או אזור גיאוגרפי ו/או
פרופיל הלקוחות.

-5.1.1

הסוכן ירכוש את רכבי ההדגמה מיוניון מוטורס במחיר מכירת כלי הרכב ללקוחות,
או במחיר כאמור בהנחה שתינתן ,אם תינתן ,על ידי יוניון מוטורס ,על פי שיקול
דעתה.

.1.1

רכבי ההדגמה יהיו תקינים ונקיים בכל עת ,עם שילוט המתאים על פי דרישות יוניון
מוטורס וישמשו לצרכי הדגמה בלבד .רכבי ההדגמה יוחלפו כעבור  90חודשים מיום
מסירתם לסוכן או לאחר שנסעו  02,222ק"מ ,לפי המוקדם.

.1.1

הדגמת כלי הרכב ללקוחות על ידי הסוכן תעשה בהתאם להנחיות ונהלי יוניון
מוטורס.

.1.1

הסוכן ימכור את כלי הרכב ללקוחות בשם יוניון מוטורס ,בהתאם ובכפוף ל"הסכם
הזמנת הרכב" המקובל ביוניון מוטורס ובכפוף לתנאי מבצעי המכירה אותם מנהיגה
יוניון מוטורס מעת לעת ועל פי הנחיות המכירה המועברות על ידי יוניון מוטורס מעת
לעת.

.1.1

הסוכן יהיה מוכן למסירת כלי הרכב החדשים ללקוחות לא יאוחר מ 0 -ימי עסקים
(כולל יום שישי) מיום שקיבל הסוכן את כלי הרכב מיוניון מוטורס .הכנת כלי הרכב
ומסירתם ללקוחות תעשה על ידי הסוכן בהתאם להנחיות יוניון מוטורס.

.1.1

הסוכן יציע עסקאות טרייד אין ללקוחות שירכשו מיוניון מוטורס כלי רכב .עסקאות
הטרייד אין יבוצעו בהתאם לנהלים והנחיות יוניון מוטורס.

.1.1

הסוכן אינו רשאי בפעולתו ,למעט ביצוע הזמנת רכב חדש בהתאם לתנאי ההסכם
הזמנת רכב ,לחייב את יוניון מוטורס והוא מתחייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים
ו/או שיתבקש על ידי יוניון מוטורס ,כדי להבהיר ללקוחות הגבלה זאת של סמכותו.

.1.1

הסוכן הפועל בהתאם למדיניות  5Sיפעל בהתאם לנספח "מכירת כלי רכב מבעלות
קודמת  ."TOYOTA SELECT -כל פעולות הסוכן בעניין מכירת כלי רכב מבעלות
קודמת הן באחריותו המלאה של הסוכן.

.1.11

.1

.1.1

בהתאם לדרישת יוניון מוטורס ,הסוכן מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם יוניון
מוטורס על מנת שאולם התצוגה יעמוד בדרישות הדין לשמש מחסן ערובה (בונדד).
שירות ואחזקה לרכבי טויוטה
הסוכן יקיים את התחייבויות יוניון מוטורס ללקוח המפורטות בכתב האחריות לרכב,
כפי שיהיה נוסחו מעת לעת וכמפורט בנספח "ב" להסכם זה ואחריות יוניון מוטורס
למוצרי התעבורה ,ויספק שירות ללקוח כמתחייב מכתב האחריות לרכב והאחריות
למוצרי התעבורה .הסוכן יודיע ליוניון מוטורס ללא כל דיחוי ,על כל מחלוקת
אפשרית עם לקוח שמקורה בכתב האחריות לרכב או למוצר תעבורה.

-1.1.1

הסוכן מחויב לטפל בשירות באחריות בהתאם לנהלים והנחיות אשר תקבע יוניון
מוטורס ללא חיוב בעל הרכב בתשלום.

.1.1

הסוכן מתחייב להפעיל את סוכנות המשנה על פי עקרונות והנחיות הTSM -
( )TOYOTA SERVICE MANEGMENTכמופרט באוגדני ה –  TSMואשר
יעודכנו מעת לעת .האמור בסעיף זה הנו תנאי יסודי בהסכם זה והפרתו על ידי הסוכן
תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

.1.1

הסוכן מתחייב להפעיל שירות  05/6ללקוחות ,בעצמו ו/או באמצעות גורם אחר
לרבות מענה טלפוני ללקוחות מעבר לשעות הפעילות במגוון השירותים הכל כפי
שייקבע על ידי יוניון מוטורס מעת לעת ובהתאם למותר על פי הדין.

.1.1

בכפוף לקבלת דרישה מיוניון מוטורס ,הסוכן מתחייב לבצע את כל הוראות היצרן
לביצוע .RECALL

.1.1

הסוכן מתחייב לוודא קיומו של  RECALLהחל על רכב שיכנס לקבל שירות מהסוכן.
מצא הסוכן כי קיים  RECALLלגבי רכב זה ,יפעל הסוכן בהתאם להוראות יוניון
מוטורס לגבי אותו  .RECALLהסוכן יפעל לביצוע  RECALLבאופן נמרץ ,מדויק
וקפדני.

.1.1

בכל שירות באחריות ישתמש הסוכן במוצרי תעבורה מקוריים בלבד שנרכשו מיוניון
מוטורס ,אלא אם כן יוניון מוטורס הורתה לסוכן בכתב אחרת.

.1.1

הסוכן יבצע בדיקות דיאגנוסטיקה לכלי רכב בתקופת האחריות ,על פי הנהלים
וההנחיות שיקבעו על ידי יוניון מוטורס ו/או היצרן מעת לעת .הסוכן לא יגבה כל
תשלום עבור בדיקות אלה מהלקוח ולא יהיה זכאי לתשלום מיוניון מוטורס בגין
ביצוע בדיקות כאמור .הסוכן לא יקשור ,במישרין או בעקיפין ,את ביצוע בדיקות
הדיאגנוסטיקה עם ביצוע טיפול כלשהו ברכב.

.1.1

בכל מקרה בו תתקבל תלונה מבעל רכב בגין שירות באחריות או שירות בו נעשה
שימוש במוצרי יוניון מוטורס ו/או בגין רכב שהושבת מעבר למועד סביר לאיתור
תקלה עליה התלונן הלקוח ו/או תיקון תקלה שנמצאה ו/או יובא לידיעת הסוכן או
עובדיו תקלה בכלי הרכב ו/או במוצרי יוניון מוטורס או פגיעה באדם ו/או ברכוש
כתוצאה מתקלה כאמור שיש לדווח עליהם על פי הדין ו/או בעלי השלכה בטיחותית
ו/או סביבתית ,מתחייב הסוכן לדווח על כך ליוניון מוטורס באמצעות מערכת המידע
(אי תפנית) או מערכת מידע אחרת שתחליף אותה ,להמציא ליוניון מוטורס את כל
הפרטים והמידע הנוגעים לעניין הכל מיד לאחר שהמידע התקבל אצלו וכן להשתתף
בכל ישיבת בירור שתקבע ,אם תיקבע ,על-ידי יוניון מוטורס בעניין.

 - 92.1.11

הסוכן מתחייב לקחת חלק בתהליכי סקרי לקוחות שיבוצעו על פי שיטת טויוטה ועל
ידי ספק חיצוני בהתאם להחלטת יוניון מוטורס .יוניון מוטורס רשאית על פי שיקול
דעתה לחייב את הסוכן בעלות סקרי לקוחות.

.1.11

הסוכן יוודא את שביעות רצונם של הלקוחות אשר מסרו רכבם לטיפול לסוכן המשנה
ו/או רכשו רכב לרבות רכב  SELECTמסוכן המשנה באמצעות סקר לקוחות על פי
הנחיות יוניון מוטורס .סקר הלקוחות יבוצע לא יאוחר משלושה ימים מתום הטיפול
ו/או הרכישה .סקר הלקוחות יתועד במערכת המידע הממוחשבת של סוכנות המשנה.

.1.11

בהתאם לסקרי לקוחות שיוניון מוטורס תבצע כאמור בסעיף  7.92לעיל ,סוכן המשנה
אשר תוצאות סקר הלקוחות תהיינה נמוכות מתוצאה שתקבע ותפורסם על ידי יוניון
מוטורס מעת לעת ,יידרש להציג תכנית עבודה לשיפור שביעות רצון לקוחות בתוך
חודש ימים .תכנית העבודה לשיפור שביעות רצון לקוחות תופעל לתקופה של שני
רבעונים או במשך תקופה אחרת שתקבע על ידי יוניון מוטורס בהודעה בכתב .אם
בתום התקופה שנקבעה לכך תוצאות סקר שביעות רצון של לקוחות סוכן המשנה
יהיו בממוצע נמוכות מהתוצאה שתקבע יהיה בכך הפרה יסודית של ההסכם.

.1.11

.1

האמור בסעיפים  7.0 ,7.9ו 7.6 -לעיל הנו תנאי יסודי בהסכם זה והפרתו על ידי הסוכן
תיחשב להפרה יסודית של ההסכם ,אשר תזכה את יוניון מוטורס ,בנוסף לכל סעד
אחר המוקנה לה על פי דין ,בביטול מיידי של הסכם זה.
מוצרי תעבורה

.1.1

הסוכן ירכוש ויעשה שימוש אך ורק במוצרי תעבורה העומדים בדרישת איכות
והתאמה .הסוכן יהיה האחראי הבלעדי לתקינותם ,לאיכותם ולהתאמתם של מוצרי
התעבורה בהם הוא עושה שימוש.

.1.1

לאחר בדיקת הרכב וטרם הטיפול בו ,ייתן הסוכן ללקוח הצעת מחיר בכתב בה יכללו
מספר חלופות לתיקון הרכב .הצעת המחיר תכלול את סוג מוצרי התעבורה
האפשריים לתיקון הרכב (מקורי חדש או לא מקורי חדש) ,מספרם הקטלוגי ,מחירם
ותקופת האחריות הניתנת להם (אם היא מעבר לתקופה הקבועה בצו הפיקוח) ובלבד
שמוצר התעבורה שאינו מוצר תעבורה מקורי עומד בדרישות איכות והתאמה.

.1.1

סוכן אשר עושה שימוש במוצרי תעבורה מקוריים בלבד ,יציב במקום בולט במוסך
שלט אשר בו ייכתב כי "בתקופת אחריות הרכב ,המוסך משתמש במוצרי תעבורה
מקוריים בלבד" ,וכן יודיע על כך ללקוח לפני מתן הצעת המחיר ויציין זאת
בחשבונית .סעיף  6.0לעיל לא יחול על סוכן שפועל בהתאם לסעיף זה.

.1.1

הסוכן לא יהיה רשאי לעשות שימוש או להציע ללקוחות מוצרי תעבורה שאינם
חדשים (לרבות ,מוצרי תעבורה מחודשים או משופצים) בשירות באחריות ו/או
בביצוע  ,RECALLאלא אם כן ניתנה לכך הסכמה בכתב ומראש של יוניון מוטורס.

 - 99.1.1

אם הלקוח יבחר להתקין ברכב מוצר תעבורה שאינו מקורי ,יציין הסוכן בפניו כי
מוצר זה איננו באחריות היצרן ,וכי סעיף 96א לצו הפיקוח ,מחייב את הספק ממנו
נרכש מוצר תעבורה זה להעניק אחריות לפעילותו התקינה של המוצר ,וכי אין
בהתקנתו ,כשלעצמה ,כדי לשלול את האחריות לרכב .הבהרה כאמור תעשה באופן
שלא יהא בה משום הטעיית בעל הרכב ,במישרין או בעקיפין ותצוין גם על גבי
החשבונית שתונפק ללקוח.

.1.1

אם תדרוש זאת יוניון מוטורס ,הסוכן יציב שילוט הולם במוסך על מנת להודיע
ללקוחות את האמור בסעיפים  6.5ו/או  6.8לעיל.

.1.1

הסוכן ייתן ללקוח חשבונית הכוללת את הפרטים כמפורט בצו הפיקוח לרבות מוצר
התעבורה בו נעשה שימוש ,מספרו הקטלוגי ,מחירו ותקופת האחריות.

.1.1

הזמנת מוצרי תעבורה מקוריים מיוניון מוטורס ואספקתם לסוכן הן בכפוף לתהליך
ייצורם על ידי היצרן ולזמינות מוצרי התעבורה אצל היצרן ו/או יוניון מוטורס.
תשלום עבור מוצרי תעבורה מקוריים אשר הסוכן ירכוש מיוניון מוטורס ,ייעשה
במזומן .יוניון מוטורס רשאית על פי שיקול דעתה ,ובכפוף למתן בטחונות להנחת
דעתה ומוסר התשלומים של הסוכן ,למכור לסוכן את מוצרי התעבורה באשראי,
שהיקפו והתנאים לנתינתו יקבעו על ידי יוניון מוטורס .מוצרי תעבורה שנמכרו לסוכן
באשראי ,יישארו בבעלות יוניון מוטורס עד למועד מלוא התשלום בגינם.

.1.1

על מנת להבטיח אספקה של מוצרי תעבורה ,אשר תענה על צורכי הלקוחות ודרישות
הדין באשר לאספקת מוצרי תעבורה ותאפשר לסוכן לקיים התחייבויותיו על פי
הסכם זה ולתת שירות ללקוחות ברמה הגבוהה שנקבעה על ידי היצרן ,יחזיק הסוכן
באופן קבוע מלאי של מוצרי תעבורה מקוריים ו/או מוצרי תעבורה העומדים בדרישת
איכות והתאמה בכמות מינימלית ההולמת את צרכיו ואת הסטנדרטים המקובלים
בשוק ,כפי שתקבע יוניון מוטורס מעת לעת.

.1.11

במקרה שיידרש על ידי לקוח מוצר תעבורה מקורי לרכב שמייבאת יוניון מוטורס
ואשר אינו נמצא במלאי של הסוכן ,יזמין אותו הסוכן באופן מיידי כך שיוניון
מוטורס תוכל לעמוד בדרישות המוטלות עליה מכוח הוראות כל דין ,לרבות צו
הפיקוח וצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן שירותים לרכב),
התשל"ט.9165-

.1.11

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן ,הפיקוח על רמת המלאי הכוללת של הסוכן יעשה
מעת לעת על ידי יוניון מוטורס באמצעים שונים ,לרבות חיבור למערכת המידע
המקוונת בין הסוכן ליוניון מוטורס .לצורך כך מתחייב הסוכן לקטלג ,באופן מוסכם
עם יוניון מוטורס ,את מוצרי התעבורה השונים המצויים במלאי ולהזין למערכת
המחשב שבעסקו המיועדת לשם כך את כל הנתונים הנוגעים למוצרי התעבורה
שבמלאי ,לרבות שם היצרן ומספרו הקטלוגי של כל מוצר תעבורה ,ובלבד שנתונים
כאמור לא יכללו את פרטי הספקים מהם רכש הסוכן מוצרי תעבורה .לגבי מוצרי
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תעבורה מקורי מק"ט"....
.1.11

אם בזמן נתון רמת המלאי הכוללת במוסך ו/או רמת המלאי לגבי מוצר תעבורה
מסוים הנה נמוכה מהכמות הדרושה כאמור בסעיף  6.1לעיל ,אזי מתחייב הסוכן
להשלים באופן מיידי את רמות המלאי כנדרש.

.1.11

הסוכן יקיים את דרישות יוניון מוטורס הנוגעות לאחסון מוצרי יוניון מוטורס ,על
מנת להבטיח את שמירתם בצורה נאותה.

.1.11

הסוכן לא ישנה את מוצרי יוניון מוטורס או מוצרי תעבורה אחרים או יוסיף להם
תוספות ללא אישור מראש ובכתב מטעם יוניון מוטורס .יוניון מוטורס רשאית לדרוש
מהסוכן להכניס שינויים מסוימים במוצרי יוניון מוטורס ,תמורת החזר הוצאות
סבירות שאושרו מראש ובכתב על ידי יוניון מוטורס.

.1.11

הסוכן מצהיר כי אינו נציג ו/או שלוח של יוניון מוטורס בכל הנוגע למכירת מוצרי
תעבורה נלווים הנמכרים על ידי הסוכן .לפיכך ,האחריות בקשר עם מכירת מוצרי
תעבורה נלווים הנמכרים על ידי הסוכן ,חלה על הסוכן בלבד וליוניון מוטורס אין כל
קשר עם מכירה כאמור ואין לה כל אחריות למוצרי תעבורה נלווים.

.1.11

הסוכן איננו רשאי למכור ו/או להתקין לכלי רכב חדשים ו/או כלי רכב בתקופת
האחריות ,מוצרי תעבורה נלווים ,שאינם עומדים בדרישות איכות והתאמה.

.1.11

על הסוכן לדאוג כי המידע האמור בדבר אחריות הסוכן והעדר האחריות של יוניון
מוטורס יימסר ללקוח עם ביצוע המכירה כאמור .על הסוכן לנהוג בהתאם לחוק הגנת
הצרכן ,התשמ"א 9159-ולהימנע מהטעיית הלקוח ,בין היתר גם על ידי גילוי מלוא
המידע בקשר עם ביצוע ההזמנות כאמור והאחריות לביצוען ועל ידי נקיטת האמצעים
המפורטים להלן.

.1.11

על הסוכן לחתום עם הלקוח הרוכש מוצרי תעבורה נלווים על הסכם הזמנה מיוחד
לעסקת רכישת מוצרי תעבורה נלווים בו יופיעו שמותיהם של הסוכן והלקוח בלבד,
אולם בכל מקרה השמות יוניון מוטורס ו/או טויוטה או הסמל המסחרי של טויוטה
לא יופיעו על ההסכם המיוחד.

.1.11

הסכם ההזמנה המיוחד יכלול בין היתר את הסעיפים הבאים:
.1.11.1

"יוניון מוטורס בע"מ אינה אחראית לעסקת רכישה או מכירה של
מוצרי תעבורה נלווים כאמור בהסכם זה .האחריות לעסקת הרכישה
או המכירה של מוצרי תעבורה נלווים הינה של הסוכן בלבד".

.1.11.1

"אין בהסכם זה בכדי ליצור יחסי שולח-שלוח ו/או יחסי סוכנות ו/או
נציגות כלשהי בין יוניון מוטורס בע"מ לבין הסוכן".
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ליד כל עמדה של נציג מכירות של הסוכן יוצב שלט ובו יהיה כתוב כי "יוניון מוטורס,
יבואנית כלי רכב חדשים מתוצרת טויוטה ,אינה אחראית לרכישה והתקנה של מוצרי
תעבורה נלווים שלא באמצעות יוניון מוטורס וכי האחריות במקרים אלו חלה על
הסוכן בלבד" .השלט לא יהיה קטן מ 62 -ס"מ  52 Xס"מ וגודל האותיות לא יפחת מ-
 8מ"מ.

.1.11

לכל לקוח יחולק דף מידע אשר יכלול בין היתר מידע ביחס לסוגי מוצרי תעבורה
הנלווים שניתן להזמין לרכב והנמכרים ו/או מותקנים על ידי הסוכן (להבדיל ממוצרי
תעבורה הנמכרים ומותקנים על ידי יוניון מוטורס) ,מחיר כל מוצר תעבורה נלווה
ועלות ההתקנה ,מועדי ביצוע ההתקנה ואספקת מוצרי התעבורה הנלווים וכדומה.

.1.11

בכל מקרה שתופנה אל הסוכן דרישה ו/או תביעה בקשר עם רכישת מוצרי התעבורה
נלווים ,אשר קושרת בין יוניון מוטורס לבין מוצרי התעבורה הנלווים ,על הסוכן
להודיע על כך ליוניון מוטורס באופן מיידי .יודגש כי אין בהודעת הסוכן כאמור כדי
לגרוע מאחריותו הבלעדית של הסוכן לספק מענה לכל דרישה ו/או תביעה כאמור.

.1.11

התקנת מוצרי תעבורה נלווים המתחברים או ניזונים ממערכות הרכב תעשה בהתאם
להוראות ההתקנה של יצרן הרכב בלבד .אם אין בידי הסוכן הוראות התקנה ,עליו
לפנות אל יוניון מוטורס בבקשה לקבל הוראות התקנה.

.1.11

התקנת מוצרי תעבורה נלווים בכלי רכב תעשה ,אך ורק על ידי מי שהוכשר ורשאי על
פי הדין לבצע התקנה כאמור ועבר השתלמות והוסמך לביצוע התקנות כאמור בדגם
הרכב בו הוא מבצע את ההתקנה.

.1.11

האמור בסעיפים  6.05 – 6.98הנו תנאי יסודי בהסכם זה והפרתו על ידי הסוכן תיחשב
להפרה יסודית של ההסכם ,אשר תזכה את יוניון מוטורס ,בנוסף לכל סעד אחר
המוקנה לה על פי דין ,בביטול מיידי של הסכם זה.

.1

תאגיד הסוכן

.1.1

שמותיהם ,תפקידיהם ואחוזי הבעלות של בעלי המניות בתאגיד הסוכן ומנהליו
מפורטים בנספח "ג" להסכם זה ,המאושר על ידי עורך דין או רואה חשבון.

.1.1

בעלי המניות של תאגיד הסוכן יהיו אחראים באופן אישי וערבים כלפי יוניון מוטורס,
לכל הפעולות של תאגיד הסוכן.

.1.1

הסוכן לא יבצע כל שינוי בבעלי המניות ושיעור אחזקתם בתאגיד הסוכן ו/או במנהליו
המפורטים בנספח "ב" להסכם ,לרבות הנפקת מניות בתאגיד הסוכן אלא בהסכמתה
מראש ובכתב של יוניון מוטורס.

.1.1

תקנון תאגיד הסוכן המצורף כנספח "ד" להסכם זה ,יהיה בהתאם לדרישות הסכם
זה וכן לדרישות אמות המידה והתנאים .שינוי בעלות בתאגיד הסוכן כתוצאה
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הסכם זה ואמות המידה והתנאים בתוך  72ימים ממועד העברת הבעלות.
.1

מיקום סוכנות המשנה

.1.1

הסוכן יפעיל את סוכנות המשנה במיקום המוגדר בנספח "ה" להסכם זה .שינוי
מיקום סוכנות המשנה טעון הסכמת יוניון מוטורס מראש ובכתב.

.1.1

הסוכן יתחזק את מבנה סוכנות המשנה וידאג לניקיונו ולתקינותו באופן שיהלום את
סטנדרט טויוטה ,ואת הסטנדרטים של יוניון מוטורס ואת אמות המידה והתנאים.

.1.1

ביצוע שינויים במבנה סוכנות המשנה מכל סוג שהוא מחייב אישור מראש של יוניון
מוטורס.

.1.1

הסוכן לא יעשה שימוש ולא יתיר לגורם כלשהו לעשות שימוש כלשהו בסוכנות
המשנה או בחלק ממנה למטרה כלשהי שלא על פי אמות המידה והסכם זה .אם
הסוכן מעניק שירות לכלי רכב שלא יובאו על ידי יוניון מוטורס ,יינתן שירות כאמור
בשטח נפרד מהשטח בו יינתן השירות לרכב ומופרד ממנו בחציצה פיזית מוחלטת.

.1.1

.11

הסוכן יפעל בימים ובשעות בהם פועלים על פי הדין עסקים מאותו סוג בישראל.
שימוש בשם מסחר ובסימן מסחר

.11.1

הסוכן ישתמש בסימני המסחר המוגנים של טויוטה ו/או יוניון מוטורס (להלן:
"הסימנים המוגנים") בלבד לשם פרסום או קידום עסקי הסוכן ועסקי יוניון מוטורס
במשותף ובכפוף להוראות יוניון מוטורס.

.11.1

פרט לאמור בס"ק  92.9לא יעשה הסוכן שימוש כלשהו בסימנים המוגנים לבדם ו/או
בצירוף לסימניו ו/או סימנים אחרים לרבות כחלק משם והגדרת תאגיד הסוכן אלא
באישור מראש ובכתב של יוניון מוטורס.

.11.1

הסוכן ישווק את כלי הרכב ומוצרי תעבורה וייתן שירות ללקוחות אך ורק תחת
השמות והכינויים אשר יקבעו על ידי יוניון מוטורס ולא יוסיף להם שמות ו/או
כינויים אחרים.

.11.1

הסוכן לא ירשום לטובתו ולא ינסה לרשום ,במישרין או בעקיפין ,שם כלשהו ו/או
סימן מסחר של טויוטה ו/או יוניון מוטורס ,בין אם לבדו ובין אם על ידי צירוף מילים
וסימנים אחרים .הוראה זו תחול גם לגבי שימוש בסימנים גרפיים או פונטיים או
בסמלים אשר למרות השוני הנעוץ בהם מגלים יחס כלשהו לסימנים הרגילים בהם
עושה שימוש טויוטה ו/או יוניון מוטורס.
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אם נודע לסוכן שצד ג' כלשהו עושה שימוש בסימנים המסחריים בניגוד לדין ,יודיע
על כך הסוכן ליוניון מוטורס מיד לאחר קבלת המידע ואם יידרש לכך על ידי יוניון
מוטורס יסייע ליוניון מוטורס להפסקת השימוש כאמור.

.11

.11.1

פרסום ותקשורת שיווקית
הסוכן מתחייב לאפשר ליוניון מוטורס להתקין שלטים וסמלים של טויוטה ו/או יוניון
מוטורס בשטח סוכנות המשנה בהתאם להוראות טויוטה ו/או יוניון מוטורס.
השלטים שיותקנו על ידי יוניון מוטורס יהיו בבעלותה ויוניון מוטורס רשאית
להסירם בהתאם להוראות טויוטה ו/או שיקול דעת יוניון מוטורס לרבות בעת
הפסקת ההסכם .הסוכן מתחייב לשאת בעלויות אחזקת השלטים והסמלים לרבות
תשלום מסים ותחזוקה שוטפת ,קבלת רישוי ותשלום אגרת רישוי בהתאם להוראות
יוניון מוטורס ו/או הוראות הדין.

.11.1

אם הסוכן מעניק שירות לכלי רכב שלא יובאו על ידי יוניון מוטורס ו/או שאינם
מוצרי תעבורה בנוסף לכלי הרכב עליהם חל הסכם זה ,הצבת השלטים והסמלים של
טויוטה ויוניון מוטורס ,תעשה בנפרד ובמובחן מכל שלטים וסמלים אחרים ובגודל
ומיקום שאינם בולטים פחות מכל שלטים וסמלים אחרים.

.11.1

הסוכן יבצע פרסום על פי הצורך באזור סוכנות המשנה ו/או על פי דרישת יוניון
מוטורס בכפוף לאישור מראש של יוניון מוטורס ועל פי דרישות חברת טויוטה,
הנחיות ספר המותג העדכני ונהלי יוניון מוטורס.

.11.1

הסוכן ייעזר בשירותי משרד פרסום ו/או איש מקצוע בתחום לצורך הפקת חומרים
פרסומיים מכל סוג שהוא .באחריות הסוכן להעביר למשרד הפרסום את הנחיות ספר
המותג העדכני ביותר של טויוטה על מנת לבצע פרסום בהתאם להנחיות המותג .כמו
כן ,באחריות הסוכן לאשר את כל חומרי הפרסום ,לרבות פרסום על כלי רכב מול אגף
תקשורת שיווקית של יוניון מוטורס.

.11.1

ברשות סוכן המשנה יהיו מוצרים שיווקיים ופרסומיים אשר יתקבלו ו/או ירכשו
מיוניון מוטורס ו/או טויוטה ,לרבות קטלוגים ומפרטי רכב עבור כל דגם רכב ,ומוצרי
תעבורה נלווים לכלי הרכב בהתאם להנחיות יוניון מוטורס .סוכן המשנה יציג את
המוצרים השיווקיים ופרסומיים בסוכנות ויחלקם ללקוחות ולמבקרים בסוכנות.

.11.1

אם יוניון מוטורס תפיק מוצרי פרסום לאולמות התצוגה ו/או למרכזי השירות ,על פי
שיקול דעתה הבלעדי ,סוכן המשנה מתחייב לעשות שימוש במוצרי פרסום אלו על פי
הנחיות יוניון מוטורס וכן לשאת בעלויות ההפקה ,על פי החלטת יוניון מוטורס.
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לסוכן המשנה יהיה אתר אינטרנט .על פי דרישת יוניון מוטורס ,אתר האינטרנט
יופעל באופן עצמאי על ידי הסוכן או יתממשק לאתר האינטרנט של יוניון מוטורס.
הקמת אתר האינטרנט וכל פעילות מקוונת אחרת של סוכן המשנה טעונים אישור
מראש של יוניון מוטורס ויעשו על פי ספר המותג של טויוטה ,אמות המידה והתנאים
והנחיות יוניון מוטורס ותוך שמירה ובהתאמה לערכי המותג ,היצרן ויוניון מוטורס.
כל העלויות להפעלת אתר האינטרנט ו/או הממשק לאתר האינטרנט של יוניון
מוטורס יחולו על הסוכן.

.11

התאמה ,תוספת ושינוי
הסוכן לא יבצע התאמה ו/או תוספת ו/או שינוי ( )MODIFICATIONבכלי הרכב אלא
באישור מראש ובכתב של יוניון מוטורס .יוניון מוטורס רשאית לדרוש מהסוכן להכניס
שינויים מסוימים בכלי הרכב תמורת החזר הוצאות.

.11

מחירי מוצרי תעבורה

.11.1

הסוכן ירכוש את מוצרי התעבורה המקוריים מיוניון מוטורס במחירים אשר יקבעו
על ידי יוניון מוטורס מפעם לפעם .המחירים ללקוחות אותם יגבה הסוכן בתמורה
למוצרי התעבורה המקוריים יקבעו על-ידי הסוכן על-פי כל דין ,ומחירים אלו בכל
מקרה לא יהיו גבוהים ממחירי המחירון אשר יקבעו על-ידי יוניון מוטורס מפעם
לפעם ,ככל שהדבר מותר על-פי כל דין.

.11.1

מחיר השירות לבעל הרכב יקבע על-ידי הסוכן על-פי כל דין ובלבד שהסוכן לא יחייב
את בעל הרכב על שעות עבודה החורגות מזמן העבודה הקבוע בשעתון היצרן או מזמן
העבודה בפועל ,לפי הקצר מביניהם ,והכל ככל שהדבר מותר על-פי כל דין.

.11.1

.11

כל תיקון אשר יבצע הסוכן כמתחייב משירות באחריות ,ההסדר בגין התשלום
שתשלם יוניון מוטורס לסוכן בעבור מוצרי התעבורה המקוריים אשר סופקו על ידי
יוניון מוטורס והעבודה במסגרת תיקונים כאמור ,ייקבע על-ידי יוניון מוטורס מעת
לעת.
מוצרים אחרים

.11.1

הסוכן רשאי להציג ו/או למכור ו/או לפרסם ו/או לקדם במבנה סוכנות המשנה כל
מוצר הנושא את הסימנים המוגנים ו/או סופק על ידי יוניון מוטורס לרבות אביזרי
לבוש ,אביזרי נוי.

.11.1

הצגה ו/או מכירה ו/או פרסום ו/או קידום כל מוצר שאינו מוצר תעבורה ושאינו נושא
את הסימנים המוגנים ו/או סופק על ידי יוניון מוטורס ייעשה תוך הפרדה פיזית,
תפעולית וניהולית מלאה מכל מוצר הנושא את הסימנים המוגנים ו/או סופק על ידי
יוניון מוטורס וזאת בכפוף לקיום הוראות אמות המידה והסכם זה.

 - 96.11

מרכז שירות "לוויין"

.11.1

סוכן משנה קיים אשר יעמוד בנספח ג' לאמות המידה והתנאים ויקבל את אישור
יוניון מוטורס יוכל להקים מרכז שירות "לוויין" שישמש שלוחה של סוכן המשנה
הקיים למתן שירות ,שירות באחריות ,אחזקה ומכירת מוצרי תעבורה לכלי רכב
מתוצרת טויוטה.

.11.1

כל דרישות הסכם הרשאה זה יחולו גם על מרכז שירות "לוויין" ,בשינויים
המחויבים.

.11

עובדי הסוכן

.11.1

הסוכן יעסיק על חשבונו עובדים מאומנים ומיומנים ויישא בכל התשלומים הקשורים
עם העסקתם על פי הדין וחוזה העסקתם ,לרבות תשלומים למס הכנסה ,לביטוח
לאומי ותשלומים סוציאליים.

.11.1

מנהלי הסוכן ו/או עובדיו ישתתפו בהרצאות ,הדרכות ,ימי עיון ותחרויות מקצועיות
בארץ ובחו"ל שיתקיימו מעת לעת בהתאם להחלטת יוניון מוטורס וטויוטה.
ההשתתפות בפעילויות יתבצעו באחריות הסוכן ובמימונו.

.11.1

יוניון מוטורס רשאית לדרוש מהסוכן כי העובדים יעברו הסמכות שתערוך יוניון
מוטורס ו/או כל גורם אחר שהוסמך על ידה לביצוע ההסמכות .יובהר ,כי עובד אשר
כשל בהשגת ההסמכה לא יהיה רשאי לעבוד בתחום בו כשל.

.11.1

מנהל אולם התצוגה ונציגי המכירות יהיו בקיאים בכל דגמי כלי הרכב המיובאים על
ידי יוניון מוטורס וגם במפרטי רכבי מותגים מתחרים בארץ ובחו"ל .בקיאות הנציגים
תיבדק באמצעות מבחני ידע שיחוברו ויערכו על ידי יוניון מוטורס מעת לעת.

.11.1

העובדים במוסך ובמחסן החלפים יוכשרו ויוסמכו לתפקידם על ידי יוניון מוטורס,
בהתאם לתוכנית הכשרה שתקבע מעת לעת.

.11.1

יוניון מוטורס רשאית לדרוש הפסקת עבודה של מנהל אולם התצוגה ו/או נציג
מכירות אשר כשלו במבחני ביקורת ו/או לא ממלאים אחר הנחיות תהליכי העבודה
המקובלים ו/או אינם עומדים בתכנית עבודה לשיפור שביעות רצון לקוחות בהתאם
לסעיף  7.99לעיל.

.11.1

.11

הסוכן יקיים את הוראות יוניון מוטורס בכל הקשור לעיצוב מדים אחידים לעובדי
הסוכן.
אי קיום יחסי עובד מעביד
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הסוכן מצהיר כי אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בינו לבין יוניון מוטורס
ו/או בין עובדיו לבין יוניון מוטורס כהגדרתם על פי כל דין וכי אין הסוכן ו/או עובדיו
זכאים לקבל מיוניון מוטורס כל זכות המוקנית לעובד על פי כל דין .הסוכן ישפה את
יוניון מוטורס בגין כל הוצאה שתיגרם לה כתוצאה מדרישה של עובד מעובדי הסוכן
כלפי יוניון מוטורס.

.11.1

.11

הסוכן מתחייב להחתים את עובדיו על הסכם העסקה המפרט את חובותיו וזכויותיו
ואשר יכלול סעיף לפיו העובד מצהיר כי בינו ובין יוניון מוטורס לא מתקיימים יחסי
עובד מעביד.
פניות לקוחות

.11.1

על הסוכן לנסות ליישב לשביעות רצון הלקוח כל פניה ו/או תלונה של לקוחות על מנת
לשמור על המוניטין ,התדמית והאמינות של טויוטה ,יוניון מוטורס ושל כלי הרכב
ומוצרי התעבורה המקוריים.

.11.1

אם לא הצליח הסוכן להשיג את שביעות רצון הלקוח בעקבות הפניה ו/או התלונה
כאמור בסעיף  ,95.9ידווח הסוכן על כך מיד ליוניון מוטורס ויעביר ליוניון מוטורס
את כל הפרטים והמסמכים הקשורים בפניה ו/או בתלונה.

.11.1

הוגשה תביעה על ידי לקוח של סוכן המשנה כנגד הסוכן ו/או יוניון מוטורס ,תנוהל
התביעה על ידי יוניון מוטורס או על פי הנחיותיה בהתאם לשיקול דעתה ולייעוץ
משפטי שתקבל לרבות הגעה לפשרה עם הלקוח .אין באמור כדי לגרוע מאחריות
הסוכן לנזקים כמפורט בסעיף  00להלן.

.11

.11.1

מסירת מידע
על מנת לאפשר ליוניון מוטורס לנהל סקרי שווקים ומבצעי  ,RECALLיעמיד הסוכן,
ככל שהדבר מותר על פי הדין הישראלי ,נתונים על לקוחותיו ליוניון מוטורס או לצד
שלישי אשר ימונה על ידי יוניון מוטורס ולצורך זה יעשה שימוש במערכות המידע
המעודכנות .הסוכן יודיע על כך ללקוחותיו ,בהתאם לדין הישראלי ,ויקבל את
הסכמתם.

.11.1

יוניון מוטורס תהא זכאית לבקש ולקבל מן הסוכן ,ככל שהדבר מותר על פי הדין
הישראלי ,דו"חות הנוגעים למצב השוק ,למכירות כלי רכב ,לסטטיסטיקות הנוגעות
למכירות כלי רכב ולשירות הניתן על ידי הסוכן ,למלאים ולהערכת הדרישות בשטח
הסוכן.
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הסוכן יספק ליוניון מוטורס את כל המידע הנוגע לנסיבות העסקיות המתייחסות
לנושא הסכם זה והנחוץ לו לצורך קיום מטרותיו העסקיות .לאחר מתן הודעה מראש
ובמהלך שעות העבודה המקובלות ,יהיו נציגיה המוסמכים של יוניון מוטורס רשאים
להיכנס לשטח סוכנות המשנה לרבות למחסנים ולבדוק את המסמכים והחשבונות
המתייחסים למחלקות השונות ,ולעשות מהם העתקים .הוראה זו מתייחסת גם
לנתונים המעובדים באופן אלקטרוני .הסוכן מתחייב לאפשר את עבודתם של נציגי
יוניון מוטורס בצורה יעילה ולסייע להם ככל הנדרש.

.11.1

בכפוף לבקשת יוניון מוטורס ,יגיש הסוכן את מאזנו ואת דו"ח הרווח וההפסד שלו,
אשר בוקרו כדין על ידי רואה חשבון ,וידווח בהודעה קצרה על מצבו הפיננסי ועל
הוצאותיו ויאפשר גישה לספריו ושובריו לשם בדיקה .הוראה זו כוללת גם דו"חות
לתקופות קצרות יותר לגבי הכנסותיו של הסוכן.

.11.1

יוניון מוטורס תנהג בכל מידע אשר יסופק לה על ידי הסוכן בהתאם להוראות הסכם
זה כבמידע סודי.

.11.1

למרות האמור לעיל ,יוניון מוטורס תהא רשאית ומוגבלת לבקש ולקבל מהסוכן מידע
שעניינו אחד מאלה:

.11.1

.11.1.1

שירות לרכב שהעניק הסוכן לרכב מסוים מדגם המיובא על ידי
יוניון מוטורס ,למעט מידע שעניינו מחיר השירות ,ובלבד שלא יהא
במידע שנמסר פרטי הספקים מהם רכש הסוכן מוצרי תעבורה;

.11.1.1

כמות מלאי כוללת של מוצרי תעבורה המצויים בידי הסוכן ,ובלבד
שלא יהא במידע שנמסר כדי לזהות את הספקים מהם רכש מוסך
השירות את מוצרי התעבורה;

.11.1.1

מוצרי תעבורה שנרכשו על-ידי מוסך השירות מיוניון מוטורס.

מידי שלושה חודשים ,רשאית יוניון מוטורס לבקש ולקבל מן מוסך השירות מידע
בדבר סוג מוצרי התעבורה שנרכשו על-ידי מוסך השירות במהלך שלושת החודשים
שחלפו ,מספרם הקטלוגי ושם היצרן של מוצרי התעבורה ,ובלבד שלא יהא במידע
כדי לזהות את הספקים מהם רכש מוסך השירות את מוצרי התעבורה ,את כמות
מוצרי התעבורה שרכש מוסך השירות או את מחירם.

.11.1

.11

הסוכן מתחייב כי כל המידע שיימסר ליוניון מוטורס בהתאם להסכם זה יהיה מלא,
נכון ,מדויק ואמיתי ויעמוד בהוראות כל דין.
הסבת ההסכם ,המחאת זכויות והטלת חובות

 - 02הסוכן לא יסב ו/או יעביר ו/או ימחה ו/או ימשכן ו/או ימכור ,בתמורה או ללא תמורה ,לאחר
או לאחרים לרבות לגוף משפטי כלשהו ,את חובותיו וזכויותיו או חלק מהן על פי הסכם זה
או בקשר אליו אלא באישור מראש ובכתב של יוניון מוטורס.
.11

שמירת סודיות
במשך תקופת ההסכם ובכל מועד לאחר סיומו ,מכל סיבה שהיא ,מצהיר ומתחייב הסוכן כי
ישמור על סודיות מוחלטת ביחס למידע (כהגדרתו להלן) וישתמש בו על פי הוראות הסכם
זה בלבד ולצורך קיום התחייבויותיו על פי ההסכם בלבד .הסוכן מתחייב לנקוט את כל
האמצעים הדרושים על מנת למנוע את גילויו הבלתי מורשה של המידע ,לרבות על ידי מי
מטעמו ו/או צד שלישי אחר ,בין במישרין ובין בעקיפין .מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,
מתחייב הסוכן שלא להעביר ו/או לגלות ו/או לעשות כל שימוש במידע ו/או בידע של יוניון
מוטורס ו/או אודותיה אשר הגיעו אליו במסגרת ביצוע הסכם זה ולא לפגוע בדרך כלשהי
במוניטין יוניון מוטורס ו/או מי ממוצריה ו/או מי מעובדיה .האמור לעיל לא יחול על מידע
שגילויו נדרש על פי דין.
לצורך סעיף זה" ,מידע" משמעו :כל מידע ו/או ידע ו/או פרטים הקשורים בפעילות יוניון
מוטורס ו/או אודות יוניון מוטורס ועסקיה שהגיעו ו/או שיגיעו לידי הסוכן או ימסרו לו
במסגרת קשריו עם יוניון מוטורס ,בעל פה ,בכתב או בכל דרך שהיא ,לרבות פרטים טכניים,
נתונים טכניים מקצועיים ועסקיים ,שיטות עבודה ,תהליכי הפצה ושיווק ,רשימות ופרטי
לקוחות יוניון מוטורס בפועל ולקוחות פוטנציאליים ,היקף מכירות ,תנאי תשלום ,עלויות,
מידע וידע אחרים הקשורים לתחומי פעילותה של יוניון מוטורס ,בין קיימים ובין עתידיים,
הכל למעט מידע שהוא נחלת הכלל.

.11

.11.1

אחריות לנזקים
הסוכן יהיה אחראי לכל הנזקים וההפסדים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו כתוצאה
ממעשיו ו/או מחדליו ו/או כתוצאה ממעשי ו/או מחדלי עובדיו ו/או שליחיו ,לרבות
מתקינים חיצוניים ,ליוניון מוטורס ו/או לרכושה ו/או לכלי הרכב ו/או לטויוטה ו/או
לאדם כלשהו ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לכל נזק גוף ו/או רכוש ,והסוכן
משחרר בזה את יוניון מוטורס מכל חבות על פי כל דין בקשר לנזקים והפסדים
כאמור והוא מוותר על כל זכות חזרה/שיבוב אל יוניון מוטורס והוא מתחייב לשפות
ולפצות את יוניון מוטורס בכל סכום נזק ו/או הפסד שייגרם ליוניון מוטורס ובגין כל
סכום שתחויב יוניון מוטורס לשלם בקשר לכל נזק ,הוצאה ,הפסד או קנס שייגרמו
לה .השיפוי והפיצוי יכללו אף הוצאות משפטיות ,אם וככל שיהיו ,ליוניון מוטורס
בקשר לאמור לעיל וישולמו ליוניון מוטורס מיד עם דרישתה הראשונה.

.11.1

הסוכן ו/או מי מטעמו אחראי בגין כל מעשה ו/או מחדל שיעשו על ידי מתקינים
חיצוניים לכלי הרכב .הסוכן ימנע מלהשאיר כלי רכב אצל כל גורם ו/או מתקין חיצוני
מעבר לשעות פעילות הסוכן ובכל מקרה יהא הסוכן ו/או מי מטעמו אחראי בגין כל
נזק מכל סוג שהוא ,שיגרם לרכבים גם בעת שהותם מחוץ לסוכן ,כאמור לעיל.

 - 09.11.1

מבלי לגרוע מאחריות הסוכן בהתאם לסעיף  00.9לעיל ומאחריותו בהתאם ליתר
סעיפי הסכם זה ועל פי כל דין ,מתחייב הסוכן ,מיד עם חתימת הסכם זה ,לבצע את
הביטוחים שיפורטו להלן וכן את הביטוחים המפורטים ב"אישור עריכת ביטוחים"
המסומן כנספח "ו" להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו למשך תקופת ההסכם
בחברת ביטוח מורשת כדין ובעלת מוניטין.

.11.1

הסוכן מתחייב לקיים על חשבונו כיסוי ביטוחי מלא לעצמו ,לרבות למחסן מוצרי
התעבורה וכל כלי רכב ,מכל סוג שהוא ,בחצריו ,מפני פגיעות בעבודה ומפני תביעות
צד שלישי כלשהו ,הכוללות תביעות בגין נזקי גוף ורכוש על-פי כל דין ,לרבות ביטוח
אחריות מקצועית וביטוח חבות מעבידים ,וכן לבטח את כל עובדיו שהדבר נדרש
מאופי עבודתם בביטוח סחר ולשלם את הפרמיות וכל הוצאות עלות הביטוח במועדן.

.11.1

הסוכן יעדכן את סכומי הביטוח מעת לעת כך שישקפו את מלוא שוויו של הרכוש
המבוטח כאמור לעיל.

.11.1

במשך תקופת ההסכם ,ישלח הסוכן מדי שנה ,העתק מפוליסות הביטוח המפורטות
לעיל כשהן תקפות לשנה אחת לפחות.

.11.1

מבלי לגרוע מאחריות הסוכן והתחייבויותיו ,מתחייב הסוכן לבטח את יוניון מוטורס
בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל וכן יכלול בהן סעיף בו יאשר המבטח כי הוא
מוותר על זכות חזרה/שיבוב אל יוניון מוטורס.

 IIIהתחייבויות יוניון מוטורס
.11

הדרכה ,ייעוץ וסיוע של יוניון מוטורס

.11.1

לשם הבטחת פיתוח יחסים איתן בין יוניון מוטורס לבין הסוכן ,רשאית יוניון
מוטורס להעניק הדרכה וייעוץ בנוגע לאופן ניהול הסוכן ,לשיטות הפעולה של הסוכן
ובכל נושא אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי של יוניון מוטורס ובמידת הצורך אף
תמורת תשלום על ידי הסוכן ליוניון מוטורס .הסוכן ימלא ויבצע כל הדרכה וייעוץ
שיינתנו לו על ידי יוניון מוטורס.

.11.1

הסוכן מתחייב לשלוח את עובדי הסוכן לקורסי הדרכה שתארגן יוניון מוטורס או מי
מטעמה מפעם לפעם לתועלת הסוכן ועובדיו.

.11.1

.11

יוניון מוטורס תהא רשאית להשאיל לשימוש הסוכן וללא תשלום ,מפעם לפעם ,מידע
בנושא כלי הרכב ,שלטים ,צרכי פרסום ,צרכי תצוגה ,קטלוגים ,שנתונים ,כלי עבודה
ייחודיים וכיוצא בזה.
אי מתן בלעדיות

 - 00לסוכן לא מוקנית בלעדיות כלשהי מטעם יוניון מוטורס בשטח הסוכן או באזור בו נמצאת
סוכנות המשנה והאמור בס"ק  0.9לעיל לא יתפרש ולא ייראה כאילו מינויו האמור של הסוכן
מעניק לו בלעדיות.
.11

העברת זכות על ידי יוניון מוטורס
יוניון מוטורס זכאית להעביר בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת לסוכן ,את מניותיה ו/או את
זכויותיה על פי הסכם זה ,כולן או מקצתן ,לצד שלישי כלשהו ,ובלבד שלא תפגענה זכויותיו
של הסוכן לפי הסכם זה.

 IVתקופת ההסכם וסיומו
.11

תקופת ההסכם

.11.1

תוקפו של הסכם זה ( 90שנים עשר) חודשים מיום_________ ועד ________(להלן:
"תקופת ההסכם").

.11.1

הסכם זה יסתיים מאליו אם יוניון מוטורס תחדל מלייבא כלי רכב מתוצרת טויוטה,
מכל סיבה שהיא ,לרבות אם תחדל יוניון מוטורס לייבא כלי רכב מתוצרת טויוטה
ביוזמתה או תמכור את הזכות לייבא כלי רכב מתוצרת טויוטה .סיום ההסכם
בנסיבות האמורות בסעיף זה לא יקים לסוכן טענה או תביעה כל שהיא כנגד יוניון
מוטורס.

.11

.11.1

.11.1

סיום מוקדם
על אף האמור בסעיפים  07.0 - 07.9לעיל ,כל אחד מן הצדדים יהא רשאי לבטל הסכם
זה באמצעות מתן הודעה בכתב בכל אחד מן המקרים הבאים:
.11.1.1

הצד האחר הפר את ההסכם ולא תיקן את ההפרה בתוך ( 6שבעה)
ימים מיום שניתנה לו התראה בכתב על כך.

.11.1.1

הצד האחר הפר את ההסכם הפרה יסודית.

מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  06.9לעיל ,יוניון מוטורס תהא רשאית לבטל הסכם זה
בהודעה בכתב גם בהתקיים כל אחד מהמקרים הבאים:
.11.1.1

במקרה שהסוכן יקלע לבעיות ו/או קשיים הנוגעים לכוח אדם או
לקשיים מבניים או כספיים אשר לא יוסדרו בתוך זמן סביר
וקשיים אלה עשויים לסכל או להפריע לקיומן של הוראות
מהותיות בהסכם על ידי הסוכן.

 - 06.11.1.1

במקרה שהסוכן יקלע לקשיים כלכליים משמעותיים ו/או יינתן
נגד תאגיד הסוכן צו פירוק /או צו כינוס נכסים ו/או ימונה לתאגיד
הסוכן נאמן ו/או יחלו הליכי ארגון מחדש בתאגיד הסוכן ו/או
ינקטו נגד הסוכן הליכי פשיטת רגל ו/או במקרה בו יוטל עיקול על
נכסי הסוכן ו/או שותפיו לעסקים כתוצאה מחדלות פירעון ו/או
במקרה שיהיה הסדר נושים ו/או במידה ויחוללו שטרות ו/או
המחאות של הסוכן כתוצאה מחדלות פירעון ו/או הסוכן ישתמש
בהסכם זה כבטוחה ו/או כערבון.

.11.1

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,אם שינוי הוראת דין קיימת ו/או חקיקת הוראת דין
חדשה תביא לכך שההסכם ,כולו או חלקו ,מנוגד לדין ,יוניון מוטורס והסוכן יפעלו
בשיתוף פעולה להתאמת ההסכם לדין התקף .אם לא יצליחו הצדדים לעשות כן,
יבוטל החלק בהסכם המנוגד לדין.

.11

תוצאות סיום ההסכם
תוצאות סיום הסכם זה יהיו כדלקמן:

.11.1

כל התשלומים עבור מוצרי תעבורה או סחורה שסופקה לסוכן על ידי יוניון מוטורס
יהפכו ברי פרעון מיד.

.11.1

הסוכן לא ידרוש ולא יהיה זכאי לפיצוי ו/או תשלום כספי כלשהו מיוניון מוטורס בגין
הפסד רווחים ו/או בגין הפסד או פגיעה במוניטין ו/או החזר בגין ציוד ,מתקנים,
פרסום או כל השקעה אחרת של הסוכן הנובעים מביצוע הסכם זה.

.11.1

לא יאוחר משבעה ( )6ימים לאחר סיומו של הסכם זה ,יעביר הסוכן ליוניון מוטורס
רשימות ופירוט מלא בכתב אודות מוצרי תעבורה המוחזקים על ידו .ליוניון מוטורס
תהא זכות קדימה לרכוש את מוצרי התעבורה מהסוכן לאחר בדיקתה על פי שיקול
דעתה הבלעדי של יוניון מוטורס (מוצרי תעבורה חדשים ,בלתי משומשים ובמצב טוב)
במחירים ובתנאים שיהיו בתוקף באותה עת.

.11.1

הסוכן יחדל לעשות שימוש בסימנים המוגנים ו/או כל סימן אחר הדומה לסימני
מסחר אלה לרבות הסרת הסימנים המסחריים משם המתחם ( )domainואתר
האינטרנט של הסוכן ומכל פעילות מקוונת אחרת .שלטים וסמלים המאפיינים את
יוניון מוטורס ו/או טויוטה יוסרו ויוחזרו ליוניון מוטורס ואם לא יוסרו ,תהא יוניון
מוטורס רשאית להסירם על חשבון הסוכן.

.11.1

הסוכן לא יטעה ו/או יגרום לגורם כלשהו לסבור כי הסוכן עדיין קשור עם יוניון
מוטורס ו/או טויוטה.

 - 05.11.1

הסוכן יעביר ליוניון מוטורס את כל הפריטים ,מערכות מידע ,מסמכים וכל חומר
אחר שהועמד לרשותו ,ובפרט את כל הפריטים המיוחדים כגון כלי עבודה מיוחדים
ספרות מקצועית וחומר פרסומי על חשבונו וסיכונו של הסוכן .אם שילם הסוכן עבור
הנ"ל ,תשלם יוניון מוטורס תמורתם בהתאם לערכם המסחרי בשוק באותה עת.

.11.1

הסוכן יעביר ליוניון מוטורס את כל המידע על מכירות כלי רכב והשירות שניתן על ידי
הסוכן עד לסיום הסכם זה ,אם מידע זה לא הועבר ליוניון מוטורס קודם לכן.

.11.1

למעט דרישות הקבועות בהסכם זה ,מוותר בזאת הסוכן באופן בלתי חוזר על כל
טענה ו/או תביעה ו/או זכות מכל מין וסוג שהוא בקשר להבאת הסכם זה לידי סיומו.

 .Vהוראות כלליות
.11

הוראות צו לפי סעיף 15ב' לחוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח 1877 -
הסוכן מצהיר כי הוראות הצו לפי סעיף 82ב' לחוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח 9155 -
ידועות ומוכרות לו היטב ,כי הוא מתחייב לקיים את אותן החובות המוטלות בצו האמור
ומתחייב לנקוט בכל האמצעים הסבירים הדרושים על מנת שכלל עובדיו ושלוחיו יקיימו
הוראות צו זה ואת הוראות חוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח .9155 -

.11

שמירת הדין
הסוכן יפעל בהתאם לכל דין ולרבות תקנות וחוקי עזר.

.11

ההסכם הקובע

.11.1

הוראות הסכם זה מגבשות את כל הסכמות הצדדים להסכם ולא יהיה תוקף לכל
משא ומתן ו/או הסכמים ו/או הבטחות המתייחסים ליחסים העסקיים של הצדדים
קודם לחתימת הסכם זה.

.11.1

כל תוספת ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון להסכם זה יחייבו רק אם נעשו בכתב
ונחתמו על ידי יוניון מוטורס והסוכן.

.11

אי מימוש זכות
אי מימוש זכות המוענקת לאחד הצדדים על פי הסכם זה לא יחשב כוויתור על זכות זו ולא
ימנע מן הצד הזכאי להפעיל זכות זו במועד מאוחר יותר.

.11

סמכות שיפוט

 - 08הצדדים קובעים את בתי המשפט בעיר תל-אביב-יפו או בית המשפט המחוזי של מחוז מרכז
בלבד (לפי סמכותם העניינית) ,כבתי המשפט בעלי הסמכות השיפוטית הייחודית והבלעדית
לדון בכל סכסוך ותביעה בין הצדדים בקשר עם הסכם זה והנובע הימנו.
.11

רישיונות
הסוכן מתחייב לקבל את כל הרישיונות הדרושים לשם פעילותו לפי הסכם זה מכל הגורמים
הרלוונטיים ולשאת בכל אגרה ,מס ,היטל והוצאות אשר יידרשו לצורך קבלת הרישיונות
האמורים וחידושם .קבלת כל הרישיונות מהווה תנאי מתלה לתוקפו של הסכם זה.

.11

העדר זכות קיזוז לסוכן
לסוכן לא נתונה ולא תהא כל זכות קיזוז כלפי יוניון מוטורס .ליוניון מוטורס שמורה זכות
קיזוז על כל הסכומים שימצאו בידה בכל עת לזכותו של הסוכן בין על פי הסכם זה ובין בכל
דרך אחרת לרבות אלו שנמסרו לגביה ,לבטחון או באופן אחר.

.11

מס ערך מוסף
הסוכן יישא בתשלום מס ערך מוסף בגין כל תשלום בו חייב הסוכן לפי הסכם זה במועד
ובשיעור שיהיו בתוקף בעת התשלום.

.11

.11.1

.11.1

בטחונות
כבטוחה למילוי כל התחייבויות הסוכן לפי הסכם זה ,במלואן ובמועדן ,ימציא הסוכן
לחברה במעמד חתימת הסכם זה בטחונות לשביעות רצונה של יוניון מוטורס (להלן:
"הבטוחות") ,שיכללו:
.11.1.1

ערבות אישית של כל אחד מבעלי המניות של תאגיד הסוכן בנוסח
המצורף כנספח "ז" להסכם זה;

.11.1.1

ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בסכום של
___________ ש"ח ,צמודה למדד המחירים לצרכן בנוסח
המצורף כנספח "ח" להסכם זה.

יוניון מוטורס תהא רשאית לממש את הבטוחות ,כולן או חלקן ,לפי שיקול דעתה בכל
מקרה של הפרת התחייבות כלשהי של הסוכן כלפי יוניון מוטורס .פקיעה או בטלות
של בטוחה כלשהי ,או פגם כלשהו באיזושהי בטוחה אחרת ,לא תפגע בבטוחה אחרת
ובתוקפה או תגרע מהן .במקרה של מימוש הערבות הבנקאית הנזכרת בסעיף ,66.9.0
ימציא הסוכן לחברה בתוך  6ימי עסקים ערבות בנקאית חלופית באותו נוסח ובסכום
זהה לערבות הבנקאית המקורית שמומשה.

 - 07.11.1

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הסוכן ימציא ליוניון מוטורס ערבות בנקאית אוטונומית
בסכום של ________ ש"ח ,כבטחון להשבת הרכוש שיושאל לסוכנות המשנה על ידי
יוניון מוטורס לצורך פעילות שוטפת של סוכנות המשנה .הרכוש יכלול רכבי תצוגה,
חומרי עזר למכירה ,שילוט וכדומה .ערבות זאת תעודכן מדי תקופה ,כפי שיידרש על
ידי יוניון מוטורס .הערבות הבנקאית תהיה בתוקף למשך כל התקופה בה הסכם
ההרשאה בתוקף ובכל מקרה עד להשבת מלוא הרכוש המושאל .הסוכן מתחייב
לחדש את תוקף הערבות הבנקאית  62ימים טרם פקיעתה ואם לא יעשה כן ,תהיה
יוניון מוטורס זכאית לממשה ללא מתן הודעה מראש.

.11

הודעות
כל הודעה או התכתבות שתמסר על פי הסכם זה תימסר ביד או בדואר רשום לכתובות
הבאות:
א .יוניון מוטורס  -רחוב יגאל אלון  76תל-אביב ת.ד1667 .
תל אביב 7926
ב .הסוכן -
הודעה תיחשב כאילו הומצאה כדין בהתאם להוראות הבאות - :אם נמסרה ביד  -במועד
קבלתה ואם נשלחה בדואר רשום ,ביום העסקים השלישי לאחר יום המשלוח .לצורך
המצאה כאמור די להוכיח שההודעה נמסרה ביד או שהכתובת הנכונה של הנמען צוינה על
גבי ההודעה והיא נשלחה בדואר רשום.

ולראיה באו הצדדים על החתום (על ידי הנציגים החוקיים) על שני עותקים זהים אשר אחד
מהם יוחזק על ידי יוניון מוטורס והשני יוחזק על ידי הסוכן

_______________

_______________

יוניון מוטורס

הסוכן

אישור עו"ד
אני _________ עו"ד מאשר כי ביום ______ הופיעו בפני ה"ה __________ ת.ז _________ .ו-
__________ ת.ז _______ .וחתמו בפני על הסכם זה וכי חתימתם בתוספת חותמת חברת
____________ (להלן"-הסוכן") מחייבים את הסוכן לכל דבר וענין ללא הגבלה בסכום.

 - 06_______________
 ,עו"ד
y-107\h\48b

נספח "ו"
יש לבדוק עם סוכן ביטוח האם הנוסח והסכומים הקבועים באישור מספיקים
אישור עריכת ביטוחים
תאריך____________:
לכבוד
יוניון מוטורס בע"מ ,ח.פ11-177441-1 .
מרחוב יגאל אלון  76תל אביב מיקוד 79216
(להלן" :החברה")
הנדון :אישור על קיום ביטוחים
הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן על שם
______________ בע"מ (להלן" :הסוכן") בקשר עם מינויו כסוכן לשווק את כלי הרכב ומוצרי
התעבורה ולתת שירות לכלי הרכב לרבות כל השירותים הנלווים על פי ההסכם (להלן" :ההסכם" או
"השירותים") ,ב__________________ (להלן" :סוכנות המשנה") וזאת לתקופה המתחילה ביום
__________ והמסתיימת ביום_________ (להלן" :תקופת הביטוח") כמפורט להלן:
.9

ביטוח רכוש -ביטוח רכוש מסוג "אש מורחב" בערך כינון מלא לביטוח מבנה המוסך ותכולתו ,לרבות
מתקנים ו/או ציוד ו/או רכוש מכל מין וסוג וכן מלאי מכל מין וסוג אשר בבעלות הסוכן ו/או שהובאו

 - 05על ידי הסוכן ו/או עבורו ו/או לשימושו בסוכנות המשנה ו/או לצורך מתן השירותים לרבות כלי רכב
הנמצאים בבעלותו ו/או באחריותו ו/או בחזקתו של הסוכן כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח "אש
מורחב" לרבות עקב :אש ,עשן ,ברק ,התפוצצות ,רעידת אדמה ,סערה ,סופה ,שיטפון ,נזקי נוזלים
והתבקעות צינורות ,פגיעה תאונתית ,פגיעה על ידי כלי רכב  ,פגיעה על ידי כלי טיס ,התנגשות,
שביתות ,פרעות ,נזקים בזדון ,פריצה ושוד.
.0

ביטוח אבדן רווחים  -ביטוח אובדן רווחים כתוצאה מאובדן או נזק שנגרם לרכוש המבוטח עפ"י
סעיף  9לעיל כנגד הסיכונים המנויים בסעיפים  9לעיל ו/או עקב מניעת גישה אליהם ,למשך תקופת
שיפוי של 90 -חודשים.

.6

ביטוח חבות מעבידים  -המבטח את חבות הסוכן כלפי עובדיו המועסקים על ידיו ו/או מטעמו ,על פי
פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים ,התש"ם  ,9152 -בגין מוות
ו/או נזק גוף ו /או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב מתן השירותים,
בגבול אחריות של ( $8,222,222חמישה מיליון דולר ארה"ב) לנפגע ,למקרה ובסה"כ לכל תקופת
הביטוח .הביטוח כאמור אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות כלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם היה
ויחשבו כעובדי הסוכן וכן בדבר העסקת נוער כחוק .הביטוח כאמור הורחב לשפות את החברה ו/או
הבאים מטעמה אם ייחשבו למעבידיהם של עובדי הסוכן או מי מהם.

.5

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי כולל הרחבת חבות מוסכים -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח
את חבות הסוכן ,על פי כל דין ,בגין כל פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל
אדם ו/או גוף כלשהו ,לרבות החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירותים בגבול
אחריות של( $9,222,222 -מיליון דולר ארה"ב) לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח אך גבולות
האחריות להרחבת חבות מוסכים מוגבלת לסך  ₪ 0,222,222למקרה ולתקופה מתוך סך גבול
האחריות  .הביטוח כאמור אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש ,בהלה ,התפוצצות,
מכשירי הרמה ,פריקה וטעינה ,הרעלה ,כל דבר מזיק במאכל ובמשקה ,זיהום תאונתי ,חבות בגין
קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ,רכוש בהשגחה ו/או פיקוח ו/או שליטה ורכוש עליו עובדים למעט
הפריט עליו עבדו במישרין לרבות כלי רכב הנמצאים בחזקתו ו/או באחריותו של הסוכן במוסך ו/או
בקרבתו ,תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי וכן נזקי גוף בגין כלי רכב הפטור מביטוח חובה.
הביטוח כאמור מורחב לכסות גם את החברה כמבוטח נוסף בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הסוכן
ו/או הבאים מטעמו ,וכל זאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד
עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

.8

ביטוח אחריות מקצועית  -בגבול אחריות של ( $822,222חמש מאות אלף דולר ארה"ב) לאירוע
ובסה"כ לתקופת הביטוח לכיסוי חבות הסוכן על פי כל דין ,בגין:
.8.9

נזק מכל סוג הנגרם לכלי רכב ,לרבות אביזרים ומוצרי תעבורה ,בעת היותם
באחריותו של הסוכן ו/או של כל הפועלים בשמו ו/או מטעמו.

.8.0

נזק מכל סוג הנגרם לכלי רכב ,לרבות אביזרים ומוצרי תעבורה ו/או לצד ג' כלשהו
לאחר שכלי הרכב חדל להיות בחזקתו של הסוכן.

נזק בשל מעשה ו/או מחדל מקצועי ו/או הפרת חובה מקצועית ו/או טעות ו/או
.8.6
מחדל אשר אירעו תוך כדי ו/או עקב מתן השירותים.
ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש ,התפוצצות ,בהלה ,גניבה ,מכשירי הרמה,
פריקה וטעינה ,מעלית ,מנוף ,מוצרים ו/או שירותים שנמכרו ו/או שסופקו ו/או הותקנו על ידי
הסוכן ו/או מי מטעמו ,אובדן השימוש ,איחור או עיכוב בביצוע השירותים ,אובדן מסמכים,
התחייבות המבוטח לטיפול ו/או הספקת שירותים ו/או הסדרתם ו/או הזמנת חומרים ו/או
הסדרתם ,נזקים פיננסיים שאינם עקב נזק פיזי לגוף או לרכוש ,רכוש עליו עובדים .הננו מאשרים
בזאת ,כי אם ניתנו שירותים כלשהם על ידי הסוכן לחברה ו/או ללקוחות החברה לפני חתימת
ההסכם ,יחול הביטוח לפי פוליסה זו למפרע מיום תחילת מתן השירותים כאמור ,אף אם חל מועד
זה לפני מועד תחילת הפוליסה אך לא לפני ____________ .
במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי ,מוסכם ,כי בפוליסה תחול תקופת
גילוי נזקים ותביעות מוארכת ,למשך  7חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל
אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת ,ייחשב לכל
נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח.
הביטוח מורחב לכסות את החברה ו/או כל הבאים מטעמה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי

 - 01הסוכן ו/או מי מטעמו ,וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד
עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
.7

הביטוחים בסעיפים  9ו 0 -לעיל ,כוללים תנאי מפורש על פיו אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי
החברה ו/או כל הבאים מטעמה ו/או לקוחותיה ובלבד שהאמור לעיל בדבר ויתור על זכות תחלוף לא
יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

.6

הסוכן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח
המפורטות לעיל.

.5

בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י החברה
וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי החברה.

.1

אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או לא יחול בהם שינוי לרעה מכל סיבה שהיא במשך
כל תקופת הביטוח מבלי שניתנה לחברה הודעה על כך בדואר רשום  62יום מראש.

.92

הננו מאשרים בזאת כי בביטוחים המפורטים לעיל אי קיום החובות המוטלות על המבוטח בתום לב,
לרבות ,אך לא מוגבל אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה בתום לב של תנאי מתנאי
הפוליסות לא תפגע בזכויותיה של החברה לקבלת שיפוי.

.99

תנאי הפוליסות הנערכות על פי אישור זה ,למעט ביטוח אחריות מקצועית ,לא יפחתו מהנוסח הידוע
ככלל-ביט או כל נוסח מקביל בחברת ביטוח אחרת.

בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל.
בכבוד רב
___________חברה לביטוח בע"מ
על ידי ____________________
)שם החותם ותפקידו(
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נספח להסכם הרשאה
מכירת כלי רכב מבעלות קודמת – TOYOTA SELECT
מטרת התכנית היא להפוך סוכן משנה מנקודת  )Sales, Service, Spare parts( 3Sלנקודת 4S
(הוספת .)Second Hand
נספח זה בא להסדיר את אופן המכירה של כלי רכב מבעלות קודמת בתכנית .TOYOTA SELECT
בנספח זה:
"תכנית  SELECTאו  – "TOYOTA SELECTכינוי לתכנית למכירת כלי רכב מבעלות קודמת
כמו חדש עם אחריות.
"סוכן  – "SELECTסוכן אשר הוסמך וקיבל את אישור יוניון מוטורס לשימוש בשילוט ובשם
המותג  TOYOTA SELECTלמכירת כלי רכב מבעלות קודמת.
"מנהל  – "SELECTמנהל תכנית  SELECTשל הסוכן.
"הנציג הטכני  - "SELECTנציג טכני מהמוסך אשר הוסמך לדרגה  6על ידי יוניון מוטורס ויהיה
אחראי וזמין לביצוע תהליך הבדיקות וההשבחה של רכבי .SELECT
להגדרות בהסכם ההרשאה בהן נעשה שימוש בנספח זה תהיה אותה משמעות שניתנה להן בהסכם
ההרשאה.
 .1התחייבויות סוכן
.9.9
.9.0
.9.6
.9.5

.9.8
.9.7
.9.6
.9.5
.9.1

SELECT

הסוכן יהיה בעל רישיון תו סוחר.
הסוכן יהיה בעל לוחיות "במבחן" וכן יהיה מבוטח בביטוח סחר.
הסוכן מתחייב לעמוד באמות המידה של תכנית  SELECTכפי שהוגדרו.
הסוכן מתחייב לעבוד לפי נהלי  ,SELECTבשקיפות ובחובת דיווח לפי הנחיית נציגי יוניון
מוטורס בכל תהליכי העבודה:
.9.5.9רכישת כלי הרכב;
.9.5.0בדיקת כלי הרכב;
.9.5.6תיקון והשבחת כלי הרכב;
.9.5.5ניקיון כלי הרכב והעמדתם לתצוגה.
הסוכן מתחייב לפעול בתום לב ,הן כלפי יוניון מוטורס והן כלפי הלקוחות.
השימוש בשם  TOYOTA SELECTהינו באישור יוניון מוטורס בלבד.
מותר להשתמש בשם  TOYOTA SELECTלפעילות  TOYOTAבלבד ,ולא יעשה בו כל שימוש אחר.
הסוכן מתחייב להיענות מלאה להנחיות עבודה מטעם נציגי יוניון מוטורס בתכנית . SELECT
אם הסוכן יפר את התחייבויותיו ו/או אם הסוכן יחרוג מתפקידו ו/או לא יקיים הנחיות
שניתנו לו על ידי יוניון מוטורס ,הוא יושעה מתכנית  SELECTלתקופה מסוימת או
שההתקשרות עימו תופסק לחלוטין ,הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של יוניון
מוטורס.

 - 69 .2רכישת רכב -SELECT
 .0.9כל כלי הרכב שיירכשו לטובת תכנית  ,TOYOTA SELECTהינם כלי רכב שעומדים באמות
המידה ושהוגדרו מראש כמתאימים לתכנית  SELECTו\או שקיבלו אישור נציג יוניון
מוטורס להיכנס לתכנית :SELECT
 9.9.9כלי רכב מתוצרת  TOYOTAבלבד שיובאו על ידי יוניון מוטורס;
 9.9.0עד  6שנים ממועד המסירה לראשונה ו 982,222 -ק"מ;
 9.9.6תיעוד היסטוריה מלא וללא תאונות שילדה במשמעות גבוהה (ובהתאם
להגדרות תנאי סף לכלי רכב  SELECTו/או הנחיות יוניון מוטורס כפי שיינתנו
מעת לעת).
 9.9.5בעלויות נקייה משעבודים וזכויות צד ג'.
 .0.0קניית כלי הרכב לתכנית  ,SELECTהינה באחריות ובמימון הסוכן.
 .0.6יוניון מוטורס איננה אחראית לעסקאות קניה  /מכירה של כלי רכב מבעלות קודמת גם אם
נרכשו לתכנית .SELECT
 .0.5כל רכב שירכוש הסוכן ויעמוד בתנאי  SELECTמחויב בכניסה לתכנית  SELECTולמכירה עם
תעודת אחריות  SELECTאו  SELECT 5+של יוניון מוטורס.
 .0.8מנהל  SELECTיבדוק את התאמת הרכב לתכנית  SELECTלפני רכישה על פי הנחיות יוניון
מוטורס.
 .0.7מנהל  SELECTיפעל לעמידה ביעדי קניית כלי רכב מתאימים לתכנית  SELECTויתוגמל על ידי
הסוכן ביחס לגידול בפעילות תכנית .SELECT
 .0.6רכב שנקנה יוקם במערכת תפנית במודול  SELECTבתור רכב  SELECTומילוי כל הפרטים
הנדרשים בטפסים ,בשקיפות ואמינות מלאים.
 .3בדיקות ,השבחה והכנת כלי הרכב-
 .6.9הסוכן אחראי על ביצוע בדיקות קפדניות על פי נהלים והנחיות אגף השירות של יוניון
מוטורס (טופס " 988בדיקות" -ראה נספח א') על ידי הנציג הטכני  SELECTבמוסך.
 .6.0השבחת הרכב תבוצע על פי סטנדרט אגף השירות של יוניון מוטורס ובאמצעות מוצרי
תעבורה העומדים בדרישות איכות והתאמה .הסוכן יבצע כל הנדרש על מנת להעמיד את
הרכב למכירה בהתאם לערכי המותג "כמו חדש".
 .6.6כל תהליך הבדיקות וההשבחה יבוצע בצורה הקפדנית והאיכותית ביותר תוך שמירה על
תום לב.
 .6.5נראות הרכב -כל רכב יוכן לתצוגה על פי הנחיות אגף השירות של יוניון מוטורס להכנת
הרכב לתצוגה (ראה נספח ב') .ניקיון הרכב מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד מתהליך ההכנה
והמכירה -הסוכן יבצע כל הנדרש על מנת להעמיד את הרכב למכירה בהתאם לערכי המותג
"כמו חדש".
 .7העמדת הרכב למכירה ,ניהול ותחזוקת המלאי-
 .5.9רכבי  SELECTיוצגו במקום המיועד לכך שאושר על ידי מנהל מותג  TOYOTA SELECTביוניון
מוטורס.
 .5.0באזור תצוגה  SELECTשהוגדר מראש יוצגו ויימכרו רכבי  TOYOTAבלבד וכן יפורסמו ויקודמו
מוצרי  TOYOTAבלבד.
 .5.6כל רכב  SELECTיכלול את כל אמצעי התצוגה שהוגדרו מראש כמפורט בפרק תקשורת
שיווקית.
 .5.5רכבי  SELECTשבאזור התצוגה יהיו נקיים בכל עת ויעברו ניקיון חיצוני לפחות  6פעמים
בשבוע .באחריות מנהל  SELECTלדאוג לשמירה על רמה גבוהה של נראות בכל זמן.
 .5.8ליד כל עמדה של מנהל  SELECTיוצב שלט ובו יהיה כתוב כי "יוניון מוטורס ,יבואנית כלי
רכב חדשים מתוצרת טויוטה ,אינה מעורבת בעסקת מכירת רכב שאינו רכב חדש וכי
האחריות על עסקת מכירת רכב מבעלות קודמת חלה על הסוכן בלבד" .השלט לא יהיה
קטן מ 62 -ס"מ  52 Xס"מ וגודל האותיות לא יפחת מ 8 -מ"מ.
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הסוכן מתחייב להעמיד את השירותים הבאים ללקוח :SELECT
 .8.9מענה טלפוני כללי שאינו בשעות פעילות סוכנות המשנה.
 .8.0הפעלת כונן לאחר שעות הפעילות סוכנות המשנה.
 .8.6אפשרות לחניית לילה בחניית סוכנות המשנה לאחר תאונה.
 .1מכירת רכב -SELECT
 .7.9תהליך המכירה והמסירה של רכב  SELECTיהיה זהה לתהליך מכירה ומסירה של רכב חדש,
ברמה ובסטנדרט השירות הגבוהים בהתאם להנחיות יוניון מוטורס.
 .7.0מכירת כלי הרכב מבעלות קודמת הינה באחריות ובמימון הסוכן ,ותתבצע באמצעות חוזה
בין הסוכן לבין הרוכש ובלבד שלחוזה יצורף כתב האחריות ,טופס גילוי נאות וכן שהחוזה
יכלול את ההערות הבאות:
"הרוכש מצהיר כי ידוע לו שחברת יוניון מוטורס בע"מ ,יבואנית TOYOTA
לישראל ,אינה מעורבת בכל אופן שהוא במכירת הרכב לידיו ואינה מעורבת,
באופן כלשהו ,בכל הנוגע והקשור להסכם זה וכי הוא מתחייב ומצהיר בזאת כי
אין לו – ולא תהא לו – כל טענה ,תביעה ו4או דרישה מכל מין וסוג שהוא כנגד
יוניון מוטורס בע"מ בכל הנוגע לרכב ולמכירת הרכב לידיו ולרבות טענות בקשר
עם מצגים ,התחייבויות ,הטעיות ,תרמיות מצד המוכר ו4או בקשר למצבו ,טיבו,
שמישותו ושוויו של הרכב .מובהר בזאת כי אין באמור בהצהרתו ובהתחייבותו
של הרוכש כאמור כדי לגרוע מאחריות היצרן ו4או יוניון מוטורס בע"מ לרכב
עפ"י ובכפוף לתנאי האחריות של היצרן ו4או של יוניון מוטורס בע"מ המצורפים
להסכם זה".
הרוכש מצהיר כי ידוע לו שבמקרה של חפיפה בין אחריות יצרן הרכב לאחריות
הניתנת לרכב הנרכש בתוכנית  ,TOYOTA SELECTתחל תקופת אחריות
 SELECTמייד לאחר תום תקופת אחריות יצרן הרכב דהיינו  31חודשים מיום
מסירת הרכב ללקוח הראשון ,או  155,555ק"מ ,המוקדם מבניהם .תחילת
אחריות  SELECTהינה בכפוף לכך שבמהלך החודש ה 31 -ולפני סופו או לפני
שהרכב נסע  155,555ק"מ ,לפי המוקדם יובא הרכב לבדיקה באחד ממרכזי
השירות של יוניון מוטורס ולמתן אישור לכניסה לתוקף של אחריות "SELECT
 .7.6בעת מכירת רכב יימסר ללקוח "תיק רכב" ובו:
 8.6.9טופס  988הבדיקות חתום ע"י הנציג הטכני  SELECTומנהל השירות של המוסך.
 8.6.0תיעוד היסטוריה מלא של הרכב.
 8.6.6תעודת אחריות של .TOYOTA SELECT
 8.6.5חומרים שיווקים /טכניים נוספים.
 .7.5רכב ( SELECTלמעט רכב שטח/עבודה) יימכר עם אחריות יוניון מוטורס המתאימה לרכב,
 SELECTאו .SELECT 5+
 .4אחריות יוניון מוטורס-
 .6.9מועד הנפקת אחריות  SELECTותחילת תוקפה הרשמי הינו מיום העברת הבעלות /העברה
מתו סוחר.
 .6.0אם הרכב הנמכר נמצא תחת אחריות היצרן (עד  67חודשים או  922,222ק"מ) ,תחל אחריות
 SELECTעם סיום אחריות היצרן.
 .6.6אחריות יוניון מוטורס ניתנת בשני מסלולים חלופיים ( SELECT -אחריות מלאה) (ראה נספח
ג') ו( SELECT 5+ -מערכות הינע) (ראה נספח ד') .מסלול האחריות של כל רכב יקבע בהתאם
לגיל הרכב ולמספר ק"מ שנסע הרכב ,באופן הבא:
.6.6.9אחריות  -SELECTכלי רכב עד  8שנים או  902,222ק"מ.
.6.6.0אחריות  -SELECT 5+כלי רכב מעל  8שנים או  902,222ק"מ ועד  6שנים או 982,222
ק"מ.

 - 66.6.6.6לא תינתן אחריות
לאנד קרוזר).
 .6.5כל תביעה במסגרת אחריות  SELECTתוגש לאגף השירות של יוניון מוטורס על פי נהלי יוניון
מוטורס לטיפול בתביעות אחריות של רכב חדש .יובהר ,כי תביעות שלא יוגשו לפי נהלי
יוניון מוטורס ,לא יכובדו על ידי יוניון מוטורס והסוכן יישא באחריות כלפי הלקוח.
 .6.8יוניון מוטורס רשאית לבצע בקרות תקופתיות של תביעות הסוכנים במסגרת אחריות
 .SELECTאם תהיינה תביעות שמקורן בתהליך בדיקה והכנה של הסוכן הלוקה בחסר ,יוניון
מוטורס תהיה רשאית ,בין היתר ,לייקר את מחיר אחריות  SELECTואף להסיר הרשאת
 SELECTמהסוכן.
 .6.7יוניון מוטורס תבצע אקטואריה תקופתית של עלות אחריות  SELECTלכלל סוכני יוניון
מוטורס .יוניון מוטורס זכאית לעדכן את מחיר אחריות  SELECTבהתאם לתוצאות
האקטואריה .סוכן החורג ממחיר אחריות  SELECTשנקבעה על ידי יוניון מוטורס במשך
תקופה של שישה חודשים ,תינתן תקופה של שלושה חודשים להתאים את מחיר האחריות
למחיר שנקבע על ידי יוניון מוטורס .אם בתום שלושת החודשים יתברר שהסוכן עדיין
חורג ממחיר אחריות  ,SELECTיוניון מוטורס תהיה רשאית להפסיק את התקשרות הסוכן
בתוכנית  SELECTבהודעה  62ימים מראש ובכתב.
SELECT

לכלי רכב מסחריים ורכבי שטח (כדוגמת היילקס ,היאס,

 .7ניטור ובקרה
 .5.9כל סוכן יעבור תהליך הערכה רבעוני אשר יבחן את רמת הפעלת תכנית  SELECTעל מרכיביה
השונים ועמידה באמות המידה של .SELECT
 .5.0סיכום תהליך הערכה יכלול נושאים הטעונים שיפור אצל כל סוכן ,אשר באחריותו לשפרם
עד להערכה הבאה.
 .5.6סוכן שלא ישפר את הנושאים הטעונים שיפור עד לתהליך ההערכה העוקב ,תוסר הרשאתו
לשימוש בתכנית  SELECTלתקופה של  6חודשים או לחלוטין ,בהתאם לנסיבות כל מקרה
ומקרה.
 .5.5בנוסף על ההערכות הרבעוניות ,יוניון מוטורס תבצע בדיקות אקראיות ללא התראה מראש
של עמידת הסוכן בתנאים הקבועים באמות המידה של תוכנית ( SELECTלרבות באמצעות
לקוח סמוי).
 .5.8נושאים הטעונים שיפור שיעלו במסגרת הבדיקות האקראיות ,ישופרו באופן מיידי על ידי
הסוכן.
 .8תקשורת שיווקית
 .1.9עמדות המכירה של  SELECTימותגו על פי הנחיות יוניון מוטורס.
 .1.0עלויות המיתוג והשילוט יחולו על הסוכן אלא אם כן החליטה יוניון מוטורס אחרת.
 .1.6הסוכן ירכוש וישתמש במיתוג והשילוט על פי הנחיות יוניון מוטורס.
 .1.5כלי הרכב שיוכנו למכירה ימותגו ויהיו עם שילוט על פי הנחיות יוניון מוטורס.
 .1.8השימוש במותג  TOYOTA SELECTיאושר רק לסוכנים שהוסמכו כסוכני  .SELECTבתקופה בה
תושהה ,תבוטל או תופסק הרשאת  SELECTלא יהיה רשאי הסוכן לעשות כל שימוש במותג
 SELECTויהיה עליו להשיב את כל המיתוג והשילוט של תכנית  SELECTליוניון מוטורס.
 .1.7כל פרסום או שימוש במותג  SELECTמחויב באישור מראש של יוניון מוטורס.
 .1.6תחלופה ותחזוקה של המיתוג והשילוט יבוצעו באופן שוטף על ידי הסוכן ועל פי הנחיות
יוניון מוטורס ,על מנת לשמור על חזות חדשה ונקייה.
 .15עלויות ותשלומים
הסוכן ישלם ליוניון מוטורס סכום של ( ₪ 9222לא כולל מע"מ) עבור כל רכב בתכנית SELECT
הנמכר עם אחריות ( SELECTלרכבי שטח ועבודה הנכללים בתכנית  SELECTלא ניתנת אחריות
 ,SELECTועל כן התשלום בגינם יהיה  ₪ 522בלבד) .סכום זה יכלול:

 - 65.92.9אחריות יוניון מוטורס לרכבי
ועבודה).
.92.0שילוט  SELECTראשוני בסוכנות המשנה עם ההסמכה לתכנית  SELECTבמימון מלא של יוניון
מוטורס.
.92.6מיתוג  SELECTראשוני בסוכנות עם ההסמכה לתכנית ( SELECTסטנדים ,דגלים ,הכוונה וכד')
ב 82% -השתתפות יוניון מוטורס .תשלום יתרת התמורה בגין מיתוג  SELECTייעשה בהתאם
להנחיות יוניון מוטורס.
 .92.5החלפת שילוט ומיתוג אחת לשנה ב 82% -השתתפות יוניון מוטורס מעלות הרכישה ,עד
לסכום של  .₪ 6,222תשלום יתרת התמורה בגין מיתוג  SELECTייעשה בהתאם להנחיות
יוניון מוטורס.
.92.8פרסום הרכב באתר אינטרנט ארצי .SELECT
.92.7פלטפורמת  SELECTבאתר האינטרנט של הסוכן.
.92.6פרסום ארצי למותג .SELECT
.92.5קידום אתר אינטרנט .SELECT
.92.1הדרכות ,תמיכה מקצועית ונתוני שוק בתחום הרכב המשומש.
 .92.92אישור שימוש במערכת ממוחשבת בתפנית לניהול קניה ,מכירה ומלאי רכבי  SELECTשל
הסוכן.
SELECT

ל 90 -חודשים או  08,222ק"מ (למעט רכב שטח

 .11שונות
נספח זה אינו מחליף את אמות המידה לסוכנות משנה  TOYOTAאו הסכם ההרשאה לסוכנות.
במקרה של סתירה ביניהם יגברו אמות המידה והסכם ההרשאה לסוכנות משנה .TOYOTA

שם סוכנות המשנה___________________________________________
שם בעלי סוכנות המשנה_______________________________________
חתימת בעלי סוכנות המשנה____________________________________
תאריך_________________

