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תקנון תוכנית הארכת השירות ההיברידית
תוכנית הארכת השירות על המצבר ההיברידי ( )Hybrid Health Checkנועדה:



בתקופת האחריות – לוודא תקינות המצבר ההיברידי.
מחוץ לתקופת האחריות – לתת ללקוחות בעלי מכוניות היברידיות שקט נפשי ,באמצעות הארכת
האחריות למצבר ההיברידי בשנה נוספת או  15,000ק"מ (המוקדם מביניהם).

הגדרת תוכנית הארכת השירות:
תכנית הארכת השירות מבטיחה למצטרפים אליה כי בכל עת בה אובחן פגם במצבר ההיברידי במכונית המצריך את
החלפתה .ההחלפה תתבצע ללא עלות מצד הלקוח ובלבד שנעשה במצבר ההיברידי שימוש רגיל ובהתאם להנחיות
המפורטות בספר הנהג אשר ניתן עם רכישת המכונית.







התוכנית תחול על המצבר ההיברידי בלבד (לרכיב החלק והעבודה).
הארכת השירות הינה מיום ההצטרפות לתוכנית ולתקופה של  12חודשים או  15,000ק"מ ,המוקדם מבניהם.
ניתן לרכוש את התוכנית יותר מפעם אחת וללא קשר למספר הק"מ שהמכונית עברה מיום מסירתה.
ניתן לרכוש את התוכנית עד  9שנים ו  364ימים ממועד מסירת המכונית לרשות הלקוח הראשון כפי שמופיע
ברישומי היצרן.
התכנית תקפה למכונית היברידית אשר תקופת האחריות ההיברידית עבורה ,הסתיימה.
ניתן גם לרכוש את התוכנית למכוניות הנמצאות לקראת סיום תקופת אחריות היצרן למערכת ההיברידית עפ"י
ההגדרות הבאות:
למכונית נשארה פחות משנה (פחות מ 364-ימים) לסיום תקופת אחריות היצרן למערכת ההיברידית

ומונה הק"מ מראה פחות מ 100,000 -ק"מ  -הארכת השירות למצבר ההיברידי תהיה לשנה (מיום
ביצוע הבדיקה) או  15,000ק"מ (המוקדם מבניהם).
למכונית נשארה יותר משנה ופחות מ 15,000-ק"מ לסיום אחריות היצרן למערכת ההיברידית

מודגש כי הארכת השירות למצבר ההיברידי תהיה לשנה או  15,000ק"מ ( המוקדם מביניהם )
מהיום בו בוצעה הבדיקה.

כיצד מצטרפים לתוכנית הארכת השירות ?






יש להגיע עם המכונית לאחת מסוכנויות המשנה המורשות של טויוטה הפרוסות ברחבי הארץ.
נציג סוכנות המשנה יבצע בדיקת תקינות למצבר ההיברידי לוודא שהמכונית אכן עומדת בתנאי הכניסה לתכנית
הארכת השירות.
מכונית אשר תמצא כי עברה בהצלחה את בדיקת התקינות למצבר ההיברידי ( )PASSבאמצעות מכשיר
האבחון הייעודי כולל הפקת פלט ממוחשב ייחשב ככזה הזכאי להצטרף לתכנית.
התשלום עבור ההצטרפות לתוכנית יהיה בסך של  ₪ 270כולל מע"מ בגין ההצטרפות ,בנוסף יגבה תשלום
 0.1שעה ( לפי מחיר שעת העבודה בכל סוכנות ) בגין הבדיקה עצמה.
הלקוח יקבל אסמכתא כי מכוניתו נכללת במסגרת תכנית הארכת השירות למצבר ההיברידי.

במידה ובדיקת התקינות למצבר ההיברידי באמצעות מכשיר האבחון תציג ציון "נכשל" ,יש לתקן את הליקוי ורק
לאחר מכן ניתן יהיה לבצע בדיקת תקינות נוספת .

הדגמים ההיברידים הנכללים במסגרת תוכנית הארכת השירות:








YARIS
AURIS
PRIUS
PRIUS+
PRIUS PLUG IN
RAV4
CAMRY

תכנית הארכת השירות למצבר ההיברידי עבור מוניות:
 מוניות יכולות להיכלל בתוכנית הארכת השירות.
 מונית תוכל לרכוש הארכת שירות למצבר ההיברידי שמונה פעמים לכל היותר.

לא ניתן להצטרף לתוכנית הארכת השירות למצבר ההיברידי במקרים הבאים:










מכוניות הרשומות על שם מוסך שירות.
מכוניות המשמשות ללימוד נהיגה ,למרוצים.
מכוניות בשירות כוחות הביטחון (משטרה ,מכבי אש ,אמבולנסים) ומכוניות בשירותי חירום אחרים.
במכונית שבה מותקן מצבר היברידי שאינו מתוצרת חברת .TOYOTA
מכונית שמותקן בה מצבר היברידי אשר נתגלו בו סימנים כי נפתח או רכיביו טופלו או הוחלפו.
מכונית שהותקן בה מצבר היברידי משומש.
מכוניות אשר היצרן אינו מתיר לצרפם לתכנית.
במקרה בו בדיקת תקינות המערכת ההיברידית לא צלחה .

העברת "הארכת השירות" לבעליה הבאים של המכונית:
 בעת מכירת המכונית יהנה הבעלים החדש מהארכת השירות כל עוד זו בתוקף.

