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רכב חליפי
בגין תיקון גיר 

רכב חליפי
בגין החלפת מנוע

החזר בגין תיקון 
או החלפת צמיג 



1. שירותי גרירה בכל הארץ 24 שעות ביממה*.
2. שירותי ניידת בכל הארץ 24 שעות ביממה*.

3. אספקת דלק ללא השתתפות עצמית )לא כולל עלות הדלק(.
4. החלפת גלגל ללא השתתפות עצמית.

5. שירותי דרך וגרירה מכביש 6 ללא עלות אגרה.
6. שירותי דרך וגרירה בחניון תת קרקעי.

7. שירותי דרך וגרירה בגין תקלה חוזרת פעם בשנה.
8. כיסוי לשבר שמשות*.

9. כיסוי להחלפת גומיות בעת שבר שמשה )במידת הצורך(.
10. רכב חליפי** 1400 סמ”ק מפתח תמורת מפתח בתאונה.

11. רכב חליפי** 1400 סמ”ק עד 30 ימים באובדן מוחלט.
12. רכב חליפי** 1400 סמ”ק עד 30 ימים בגניבה.

13. רכב חליפי** 1400 סמ”ק עד 7 ימים בגין תיקון גיר.
14. רכב חליפי** 1400 סמ”ק עד 7 ימים בגין החלפת מנוע.

15. החזר כספי עד ₪100 בגין הזמנת מונית )במקרה של תאונה
      בכפוף להצגת חשבונית ודו”ח שמאי(.

16. כיסוי לרדיו דיסק MP3 קורא צרובים ללא השתתפות עצמית.
17. החזר כספי של עד ₪250 כולל מע”מ בגין רדיו )במקרה של גניבה(.

18. יעוץ משפטי במקרה של תאונה / תעבורה.
19. מנעולן לפריצת רכב )במידה והמפתח נעול בתוך הרכב(.

20. שירות לתיקון או החלפת צמיג במקרה של תקר )החזר עד 
      ₪500 לכל תקופת המנוי בכפוף להצגת חשבונית ותמונת הרכב(.

  *בכפוף לכתב שירות פרטי ומסחרי עד 4 טון )מהדורה מעודכנת( 
www.kopellgroup.co.il  - המפורסם באתר החברה     

 **חליפי מגיל 21 עם מינימום שנתיים רשיון נהיגה.

כללי:
1. השירות יינתן ע”י גורמי מקצוע מתאימים ורלוונטיים לסוג השירות.

2. לרשותך מוקד שירות זמין 24/7 בטלפון 5676*
3. כתב השירות נמכר ללא מעורבות חברת ביטוח ואחריות על

    השירות שניתן בו תחול על החברה.
4. החברה העמידה ערבות בנקאית לטובת מנוייה בבנק מזרחי טפחות.

נותנת השירות - קופל גרופ )סטארט שירותי רכב בע”מ ח.פ 514317585( 
www.kopellgroup.co.il | *5676 | שד’ ההסתדרות 66, חיפה

כתב שירות זה אינו חלק מפוליסת הביטוח 
ונמכר ללא מעורבות חברת ביטוח


